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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is de wens van de ge-

meente om de vrijgekomen locatie aan de Doorbraak in Warmenhuizen (ter 

hoogte van huisnummer 9 tot en met 13) te ontwikkelen als woningbouwloca-

tie. De nieuwbouw van woningen is op deze locatie onder het huidige planolo-

gisch regime niet toegestaan. Om het plangebied als woningbouwlocatie te 

kunnen ontwikkelen moet het huidige bestemmingsplan worden herzien. Voor-

liggend bestemmingsplan voorziet hierin.  

1 . 2   

P l a n g e b i e d  

Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft de percelen aan de Door-

braak 9 tot en met 13 te Warmenhuizen en ligt nabij het centrum van War-

menhuizen. Ten zuiden is een tennisbaan te vinden alsmede de lokale 

basisschool. Ten oosten bevindt zich de brandweerkazerne. Westelijk van het 

perceel ligt de lokale winkelstraat van Warmenhuizen waar inwoners hun dage-

lijkse boodschappen kunnen doen. Aan de noordzijde van het plangebied ligt 

een woongebied. Het plangebied is in onderstaande afbeelding globaal weer-

gegeven.  

  

 
F i g u u r  1 .  L u c h t f o t o  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  
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1 . 3   

G e l d e n d  b e s t e m m i n g s p l a n  

In het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Warmenhuizen’, zoals vastge-

steld op 25 september 2012. Op grond van dit bestemmingsplan heeft het 

plangebied nu drie bestemmingen: ‘Groen’, ‘Maatschappelijk’ en ‘Bedrijf’. Nu 

de school is gesloopt en de brandweerkazerne is verplaatst, is het de bedoeling 

het plangebied in te richten als woongebied. Dit is een ontwikkeling die niet 

past binnen het vigerend bestemmingsplan. Om de woningbouw juridisch-

planologisch mogelijk te maken wordt de bestemming van de gronden in het 

onderhavige bestemmingsplan gewijzigd naar de bestemming Woongebied. 

1 . 4   

L e e s w i j z e r  

Na dit inleidende hoofdstuk is in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan 

gegeven. Hierbij is ingegaan op de bestaande en toekomstige situatie in het 

plangebied en de functionele dan wel ruimtelijke aspecten die daarmee sa-

mengaan. In hoofdstuk 3 is het relevante beleidskader van het Rijk, de provin-

cie en gemeente uiteengezet. In hoofdstuk 4 is ingegaan op de verschillende 

milieukundige en planologische aspecten binnen het plangebied die ten behoe-

ve van de uitvoering van het plan aan de orde zijn. De juridische toelichting op 

het bestemmingsplan is in hoofdstuk 5 gegeven. Tot slot komen in hoofdstuk 6 

de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan de orde. 
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2 2  P l a n b e s c h r i j v i n g  

2 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Het plangebied ligt aan de Doorbraak en sluit in noordelijke richting aan op 

een bestaand woongebied. Voorheen bevonden zich in het plangebied een 

school, diverse maatschappelijke voorzieningen en een brandweerkazerne. 

Inmiddels is de bebouwing gesloopt en is het plangebied onbebouwd met uit-

zondering van de twee voet- en fietspaden die aanwezig zijn.  

2 . 2   

T o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

Het plangebied wordt ontwikkeld tot woongebied, waarbij aansluiting wordt 

gezocht bij het reeds aanwezige woongebied aan de noordelijke zijde. De lig-

ging van het plangebied nabij diverse voorzieningen op het gebied van sport, 

maatschappelijke voorzieningen en bedrijvigheid, biedt kansen voor ontwikke-

ling tot woonlocatie. Uitgangspunt is om vraaggestuurd te bouwen. Dit houdt in 

dat woningen gerealiseerd worden zodra er concrete vraag naar is.  

 

Om de beoogde bebouwing aan te laten sluiten op het noordelijk gelegen 

woongebied, wordt ingezet op woningbouw van maximaal twee lagen met een 

kap. Het woningaantal dat mogelijk wordt gemaakt is 48, met een wijzigings-

bevoegdheid om dit aantal te vergroten tot 65. De ontsluiting wordt binnen het 

plangebied opgelost. De voorgenomen ontwikkeling is uitgewerkt in een beeld-

kwaliteitsplan als aanvulling op het welstandsbeleid van de gemeente (zie 

paragraaf 3.3). Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen in bijlage 1 bij deze 

toelichting. 

 



 

  
218.00.03.03.00.toe - Bestemmingsplan Dorpshart Warmenhuizen - 29 november 2016 
 

11 

3 3  B e l e i d  

3 . 1   

R i j k s b e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c t u u r  en  Ru i m t e  ( 2 0 1 2 )  

Op 13 maart 2012 is de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” (SVIR) van 

kracht geworden. In de SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke 

en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit betreft 

het integrale kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een meer selectieve 

inzet van het rijksbeleid dan voorheen. Het Rijk zet in op topsectoren zoals 

logistiek, water, hightech, creatieve industrie, chemie en voedsel en tuin-

bouw, waar de kracht van Nederland ligt ten opzichte van internationale con-

currenten. Voor de periode tot 2028 zijn de ambities van het Rijk in drie 

rijksdoelen uitgewerkt: 

- Vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland. 

- Verbeteren van de bereikbaarheid. 

- Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 

 

Met bovengenoemde rijksdoelen zijn 13 nationale belangen aan de orde die in 

de SVIR verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de 

diverse onderscheiden regio’s. Buiten deze nationale belangen hebben decen-

trale overheden meer beleidsvrijheid gekregen op het terrein van de ruimtelij-

ke ordening. De reden hiervoor is dat het kabinet van mening is dat provincies 

en gemeenten beter op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de 

vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen af-

wegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn. Er zijn in het 

onderhavige geval geen specifieke nationale belangen, zoals het hoofdwegen-

net, de hoogspanningsleidingen of de ontwikkeling van het Natuurnetwerk 

Nederland, die een rol spelen in het plangebied.  

 

L ad d er  v o o r  d u u r z am e  v e r s t ed e l i j k i n g  

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat de treden van de ladder moe-

ten worden doorlopen indien een ruimtelijke ontwikkeling een nieuwe stede-

lijke ontwikkeling mogelijk maakt. Het doel van de ladder voor duurzame 

verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale 

benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder wordt tevens 

een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 
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en infrastructurele besluiten nagestreefd. De ladder is een hulpmiddel bij be-

sluiten over nieuwe stedelijke ontwikkelingen. 

 

De ladder kent de volgende stappen: 

1. Is er een regionale behoefte? 

2. Is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen binnen het be-

staand stedelijk gebied? 

3. Zoek een locatie die multimodaal ontsloten is of kan worden voor de 

resterende regionale behoefte. 

 

A d  1 .  I s  e r  e e n  r e g i on a l e  b e h oe f t e ?  

Het plangebied wordt ontwikkeld als woonlocatie. Hiermee is sprake van een 

verstedelijkingsopgave, waarvan de regionale behoefte moet worden aange-

toond in trede 1 van de ladder. De beoogde woningbouw past binnen de ge-

meentelijke en regionale herijking van het woningbouwbeleid, zoals dat is 

vastgelegd in het convenant Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma voor 

de Kop van Noord-Holland (kortweg KWK). In paragraaf 3.3 (waarin ingegaan 

wordt op het woningbouwbeleid) is dit uitgewerkt. Door de aansluiting op de 

regionale afspraken, wordt met het planvoornemen invulling gegeven aan de 

woningvraag in de regio. Er is sprake van regionale behoefte. 

 

A d  2 .  I s  ( e en  d ee l  v a n )  d e  r e g i o na l e  b eh oe f t e  o p  t e  v a n g e n  

b i n n e n  he t  b e s t a a n d  s t e d e l i j k  g eb i e d ?  

Aan deze tweede trede van de ladder voor duurzame verstedelijking wordt 

voldaan, omdat de ontwikkeling geheel plaatsvindt op een vrijgekomen locatie 

binnen de bebouwde komt. Het betreft daardoor een herontwikkeling en inten-

sivering binnen het bestaande stedelijk gebied. 

 

A d  3 .  Z o ek  e en  l o c a t i e  d i e  m u l t i m od a a l  on t s l o t en  i s  o f  k a n  

w o r d e n  v o o r  d e  r e s t e r e nd e  r e g i ona l e  b eh oe f t e  

Gelet op het feit dat hier sprake is van een ontwikkeling die binnen het be-

staand stedelijk gebied plaats zal vinden, hoeft deze trede niet te worden 

ingevuld. 

 

Het planvoornemen voldoet aan de ladder van duurzame verstedelijking.  

3 . 2   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  N o o r d - H o l l an d  2 0 4 0  ( 2 0 1 0 )  

Provinciale Staten hebben op 21 juni 2010 de “Structuurvisie Noord-Holland 

2040” vastgesteld. In de structuurvisie zijn de uitgangspunten en de sturingsfi-

losofie overgenomen uit het “Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord”, het 

voorheen geldende streekplan. In de structuurvisie geeft de provincie aan wel-

ke doelen zij zich in de periode tot 2040 stelt. Hoofddoel is dat Noord-Holland 

een mooie, veelzijdige en internationaal concurrerende provincie blijft door in 
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te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimte-

gebruik.  

 

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

waardige en bereikbare steden omringd door aantrekkelijk recreatief groen. 

De provincie wil steden optimaal benutten, landschappen open houden en 

ruimte bieden aan economie en woningbouw. Zij streeft naar verdere stedelij-

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

Bestaand Bebouwd Gebied. Het planvoornemen is in lijn met dit provinciaal 

beleid.  

 

P r o v i n c i a l e  Ru i m t e l i j k e  V e r o r d en i n g  ( 201 6 )  

Provinciale Staten hebben op 27 juni 2016 de “Provinciale Ruimtelijke Veror-

dening” (PRV) vastgesteld. Hierin zijn de provinciale belangen zoals opgeno-

men in de provinciale structuurvisie uitgewerkt in algemene regels. 

Verschillende regels zijn opgenomen over de inhoud van en de toelichting op 

ruimtelijke plannen. Het gaat hierbij om onderwerpen, in zowel het Landelijk 

Gebied als het Bestaand Bebouwd Gebied van Noord-Holland, waar een provin-

ciaal belang mee gemoeid is. Afhankelijk van de ligging van een plangebied 

zijn de regels uit de verordening al dan niet van toepassing.  

 

Binnen de PRV wordt onderscheid gemaakt in de ontwikkelingsmogelijkheden 

binnen het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) en het landelijk gebied. Nieuwe 

functies als wonen, bedrijven en kantoren mogen alleen worden gerealiseerd 

binnen het BBG. In het landelijk gebied zijn deze in principe niet toegestaan 

om onnodige verstedelijking te voorkomen.  

 

Het plangebied ligt binnen Bestaand Bebouwd Gebied. In het huidige bestem-

mingsplan is reeds een stedelijke functie (maatschappelijk voorzieningen) 

toegestaan, waarbij het gehele plangebied kon worden bebouwd, met uitzon-

dering van het gedeelte met de bestemming Groen. Ook dat stukje is echter 

aan te merken als BBG, omdat het aan drie zijden is omringd door stedelijke 

gebied. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in woningen. Binnen Bestaand 

Bebouwd gebied is deze stedelijke functie toegestaan. Het ruimtelijk effect 

van de nieuwe bebouwingsmogelijkheden op woon- en leefklimaat wordt be-

schreven in hoofdstuk 4.  

Ook op andere aspecten dan “BBG” is geen strijd met het provinciaal belang 

aanwezig zoals verwoord in de verordening. Alles overziend is er dan ook geen 

strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 

3 . 3   

R e g i o n a a l  e n  g e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

W o n i n g b o u w b e l e i d  

Het woningbouwbeleid is op regionaal niveau vastgelegd in het Regionaal Kwa-

litatief Woningbouwprogramma voor de Kop van Noord-Holland (kortweg KWK). 
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Het betreft hier een convenant over de ruimte voor woningbouw tot 2020 

waaraan de gemeenten en de provincie Noord-Holland zich hebben verbonden 

op 28 oktober 2015.  

 

I n g e z o om d  o p  v o o r l i g g e nd  p l a n  

Bij het convenant horen een aantal bijlagen. In bijlage 2 van het convenant 

staat aangegeven op basis van welke aantallen ruimte geboden wordt voor 

woningbouw. Voor het gebied “Warmenhuizen – Centrum gebied” is een reser-

vering opgenomen van 52 woningen. In het eerste deel van de ontwikkeling van 

dit gebied zijn reeds 4 woningen (appartementen) gebouwd. De beschikbare 

ruimte voor de rest van het centrumgebied bedraagt zodoende 48 woningen. 

Het voorliggende plan voorziet in deze 48 woningen, met de mogelijkheid dit 

op termijn (na 2020) uit te breiden naar 65, op voorwaarde dat te zijner tijd 

nieuwe afspraken worden gemaakt over de woningvraag in de regio en de extra 

woningen hierin passend zijn. Hierdoor sluit het plan aan op de gemaakte af-

spraken in het KWK. 

 

L o k a l e  w o o n v i s i e  

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

De Woonvisie beschrijft de rol van Schagen in de regio en de provincie en hoe 

onderling wordt samengewerkt om te komen tot een blijvend gezond woning-

bestand in zowel stad, dorp als landelijk gebied. Samen met maatschappelijke 

partners en de inwoners wil Schagen de antwoorden vinden en een impuls ge-

ven aan de vitaliteit en kracht van de gemeenschappen in de kernen. Hierbij 

staat vraaggestuurd bouwen in de kernen centraal. 

 

In de woonvisie staan de criteria om kwalitatieve keuzes te maken op een rij. 

De visie laat ook zien dat de rol van de gemeente verandert. Waar Schagen tot 

op heden veelal optrad als regievoerder (een sturende rol), is nu een steeds 

meer faciliterende, ondersteunende rol voor de gemeente weggelegd. Voor 

een gezonde woningmarkt zijn volgens de woonvisie pijnlijke beslissingen no-

dig als het gaat om het faseren, doseren, schrappen en afwaarderen van loca-

ties. Een slimme marktmonitoring is daarom nodig om (zeker) jaarlijks de 

ontwikkeling van de werkelijke marktvraag te volgen. Door niet vooruit te 

lopen op de vraag, maar deze juist leidend te laten zijn in de ontwikkeling van 

de locatie, sluit het plan goed aan bij de woonvisie van de gemeente Schagen.  

 

W e l s t a n d sb e l e i d  

De gemeente Schagen hanteert voor haar welstandsbeleid de ‘Reisgids voor 

ruimtelijke kwaliteit’. Het voorliggende bestemmingsplan richt zich op een 

nieuwe invulling van het gebied. Het is een functionele en ruimtelijke veran-

dering waarmee nieuwe functies worden toegevoegd en oude worden verwij-

derd.  

 

Volgens de reisgids valt de voorgenomen ontwikkeling daardoor onder de noe-

mer ‘(bijzondere) ontwikkelingen’. Voor bijzondere ontwikkelingen in de ge-

meente Schagen worden beeldkwaliteitsplannen opgesteld als aanvulling op de 
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reisgids. Voor het voorliggende bestemmingsplan is daarom een beeldkwali-

teitsplan opgesteld dat is opgenomen in bijlage 1. Het beeldkwaliteitsplan 

omvat een beschrijving van de gebiedskwaliteiten, ontwikkelgeschiedenis, 

ordeningsprincipes en bebouwingskarakteristieken van de omgeving en kwali-

teit van het gebied. De criteria in het beeldkwaliteitsplan vormen het wel-

standskader voor dit plan als aanvulling op de ‘Reisgids voor ruimtelijke 

kwaliteit’. Het plan wordt getoetst aan de hand van deze criteria.  

 

 



 

  
218.00.03.03.00.toe - Bestemmingsplan Dorpshart Warmenhuizen - 29 november 2016 
 

17 

4 4  O m g e v i n g s a s p e c -

t e n  

4 . 1   

G e l u i d h i n d e r  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

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

andere wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai te voorkomen 

en beperken. De Wgh bepaalt dat de ‘geluidsbelasting’ op gevels van woningen 

en andere geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan een in de wet 

bepaalde norm. In veel gevallen is deze norm 48 dB, die als voorkeursgrens-

waarde wordt aangeduid. Aangezien in de omgeving van het plangebied geen 

sprake is van industrielawaai en spoorweglawaai, is hierop verder niet inge-

gaan. 

 

In het kader van de Wgh bevinden zich langs alle wegen geluidzones. De ge-

luidszone voor wegen in binnenstedelijk gebied bedraagt 200 meter gerekend 

vanuit de as van de weg. Voor wegen buiten de bebouwde kom is dit 250 me-

ter. Bij de bouw van geluidsgevoelige objecten binnen deze zones dient door 

middel van akoestisch onderzoek vastgesteld te worden of aan de grenswaar-

den van de Wgh wordt voldaan. Dit geldt niet voor wegen die zijn gelegen 

binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximum-

snelheid van 30 km/uur geldt. 

 

O n d er z o e k  

De Wet geluidhinder beschouwt een woning als een zogenaamd geluidsgevoelig 

gebouw. Onderzocht dient te worden of toetsing aan de Wet geluidhinder dient 

plaats te vinden.  

 

De langs de locatie en binnen de bebouwde kom gelegen weg, de Doorbraak 

kent een maximum snelheid van 30 km/uur. Formeel behoeft in het kader van 

de Wet geluidhinder geen onderzoek plaats te vinden. Op grond van een goede 

ruimtelijke ordening dient echter wel aandacht aan het aspect geluidhinder te 

worden geschonken.  

De Doorbraak kent een relatief hoge verkeersintensiteit en is uitgevoerd in 

klinkers. Op grond van een goede ruimtelijke ordening dient vanwege deze 

weg akoestisch onderzoek plaats te vinden. Daarom wordt aangesloten bij de 

normen zoals die zijn opgenomen in de Wet geluidhinder.  

 

Het uitgevoerde onderzoek is opgenomen in bijlage 2. Uit dit onderzoek blijkt 

dat de geluidsbelasting van meerdere woningen geplaatst in de gevellijn zoals 
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deze nu is opgenomen op de verbeelding niet voldoen aan de ten hoogste toe-

laatbare geluidsbelasting van 48 dB. De overschrijding van deze waarde van-

wege dit wegvak bedraagt afgerond maximaal 8 dB. 

 

 
F i g u u r  2 .  5 3 d B - c o n t o u r  ( o r a n j e )  e n  4 8 d B - c o n t o u r  ( g e e l )  w e g v e r -

k e e r s l a w a a i  

 

Op grond van de Wet geluidhinder is de Doorbraak niet ‘zoneplichtig’ en be-

hoeft formeel geen verdere actie te worden ondernomen. In het kader van een 

goede ruimtelijke ordening (en een goed leefklimaat voor de toekomstige be-

woners) is het aan te bevelen om toch nader te kijken naar eventuele mogelij-

ke maatregelen om de geluidsbelasting op de woningen of in de ruimten te 

beperken.  

 

In de ‘Notitie akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai’ is derhalve gezocht 

naar maatregelen om te hoge waarde te voorkomen overeenkomstig de wijze 

uit het Besluit geluidhinder. De in dit Besluit gestelde voorwaarden hebben 

betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en 

overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwa-

ren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Samengevat 

kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of aanvullende maatregelen 

in het overdrachtsgebied niet mogelijk of wenselijk zijn.  

 

Om desalniettemin een goed leefklimaat te garanderen is een aanvaardbaar 

binnengeluidsniveau in de nieuw te bouwen woningen gewenst. Mogelijk zijn 

geluidsisolerende maatregelen aan de gevels van de betreffende woningen 

nodig, teneinde te voldoen aan de maximale binnenwaarde van 33 dB voor een 

woonfunctie. Dit wordt bij de beoordeling van het bouwplan getoetst. Afhan-

kelijk van het gewenste binnenniveau kunnen particulieren vanuit hun op-

drachtgeverschap van de bebouwing op de ontwikkelingslocatie 
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zelf maatregelen overwegen om het woon- en leefklimaat verder te optimali-

seren.  

 

C o n c l u s i e  

De Wet geluidhinder verzet zich niet tegen het planvoornemen. Mogelijk toe te 

passen geluidsisolerende maatregelen worden bij de beoordeling van de afzon-

derlijke bouwplannen getoetst.  

4 . 2   

B e d r i j f s h i n d e r  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de ruimtelijk-functionele 

afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en hindergevoelige func-

ties (waaronder woningen) noodzakelijk. Door middel van de milieuwet- en 

regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zo veel mogelijk voorko-

men. Bedrijven en instellingen zijn verplicht te voldoen aan de eisen van een 

AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur), dan wel een milieuvergunning te 

hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening gehouden dient 

te worden met de omliggende woonbebouwing. Er dient te worden aangetoond 

dat een planvoornemen buiten de invloedssfeer van eventuele hinderlijke acti-

viteiten in de omgeving valt en daarnaast geen belemmeringen oplevert voor 

nabijgelegen functies.  

 

Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de 

basiszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). 

Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare mili-

euhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten (betreffende geluid, geur, stof en 

gevaar) redelijkerwijs kan worden uitgesloten. De grootste afstand is bepa-

lend. De genoemde maten zijn richtinggevend, maar met een goede motivering 

kan en mag hiervan worden afgeweken. 

 

In de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering worden twee omgevingstypen 

onderscheiden. Bij het omgevingstype ‘rustige woonwijk of rustig buitenge-

bied’ wordt functiescheiding nagestreefd. Hiertoe worden de voorgenoemde 

minimale richtafstanden gehanteerd. Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ 

is sprake van functiemenging. In tegenstelling tot rustige woongebieden zijn in 

dergelijke levendige gebieden milieubelastende activiteiten op kortere afstand 

van woningen mogelijk. Hiertoe mogen de aangegeven minimale richtafstan-

den met één afstandsstap worden verkleind (milieucategorie 1 wordt 0, 2 

wordt 1, 3.1 wordt 2, etc.). 

 

O n d er z o e k  

In het plangebied worden geen hinder-veroorzakende activiteiten mogelijk 

gemaakt. In de omgeving van het plangebied zijn wel functies aanwezig, waar-

van in het plangebied hinder kan worden ondervonden. Nagegaan dient te 



 

218.00.03.03.00.toe - Bestemmingsplan Dorpshart Warmenhuizen - 29 november 2016 
 

20 

worden of de woningen in het plangebied buiten de invloedssfeer van deze 

hinderlijke activiteiten vallen.  

 

Het plangebied ligt in het centrum van Warmenhuizen. Ter plaatse komen 

diverse functies als wonen, bedrijvigheid, maatschappelijke voorzieningen en 

sportvoorzieningen voor. Op grond van de functiemening kan de directe omge-

ving van het plangebied worden gezien al ‘gemend gebied’ en kunnen de mi-

nimale richtafstanden met één stap worden verkleind.  

 

Ten zuiden van het plangebied aan de overzijde van de Doorbraak is bedrijvig-

heid toegestaan tot en met milieucategorie 2, binnen de bestemmingen ‘Ge-

mengd’ en ‘Maatschappelijk’ uit het bestemmingsplan Warmenhuizen. 

Hiervoor geldt minimale richtafstand van 30 meter, die in gemend gebied kan 

worden verkleind naar 10 meter. Het plangebied ligt op meer dan 12 meter 

van deze voorzieningen.  

 

De hiernaast gelegen sportvelden bevinden zich ten zuidoosten van het plan-

gebied. Voor een veldsportcomplex met verlichting geldt milieucategorie 3.1 

met een richtafstand van 50 meter op basis van het aspect geluid. Eveneens 

kan hier vanwege de ligging in gemend gebied een afstandstap terug gedaan 

worden. Er dient een richtafstand van 30 meter te worden aangehouden. De 

werkelijke afstand tussen het plangebied en de sportvelden is circa 33 meter.  

 

De brandweerkazerne ten oosten van het plangebied valt in milieucategorie 

3.1, met een richtafstand van 50 meter vanwege het aspect geluid. Ook hier 

kan, op grond van de ligging in gemend gebied, een richtafstand van 30 meter 

worden aangehouden. De woningen worden dusdanig in het plangebied gesitu-

eerd dat aan deze afstandsnorm wordt voldaan.  

 

C o n c l u s i e  

Het planvoornemen wordt niet in de uitvoering belemmerd door verwachte 

bedrijfshinder uit de omgeving. 

4 . 3   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

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

leefomgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 

vuurwerk, aardgas of lpg. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt zich 

op zowel inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als 

het transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, 

water en spoor en door buisleidingen. Het beleid rond externe veiligheid heeft 

als doel een minimaal veiligheidsniveau voor de burger te garanderen, en de 

burger buiten de risicovolle inrichting te beschermen. Het beleid is erop ge-

richt te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met 
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gevaarlijke stoffen plaatsvinden, en tevens de risico’s zelf (deels) te beperken. 

Dit is verankerd in diverse wet- en regelgeving, zoals het Besluit externe vei-

ligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), 

Besluit externe veiligheid transportroutes en het Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). 

 

De veiligheidsrisico's in het kader van externe veiligheid worden uitgedrukt in 

een plaatsgebonden risico (PR) en een groepsrisico (GR). De normen voor het 

plaatsgebonden risico en groepsrisico hebben tot doel een voldoende veilig-

heidsniveau te garanderen voor de burger als persoon, dan wel deel uitmakend 

van een groep. Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebon-

den risico, geen grenswaarden maar slechts oriënterende waarden. In boven-

staande besluiten is de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico 

opgenomen. Deze verantwoording houdt in dat iedere wijziging met betrekking 

tot planologische keuzes middels een belangenafweging moet worden onder-

bouwd en verantwoord door het bevoegd gezag. Bij een toename van het 

groepsrisico moet ten opzichte van de oriëntatiewaarde gekeken worden naar 

alternatieven, zoals de rol van de brandweer en dergelijke. 

 

O n d er z o e k  

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

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

risicobronnen aangegeven. Voor dit bestemmingsplan is op de risicokaart nage-

gaan of er ook aandachtspunten (in dit geval risicobronnen) op het vlak van de 

externe veiligheid aanwezig zijn. Op basis van deze kaart blijkt dat in de di-

recte omgeving van het plangebied geen risicobronnen aanwezig zijn. 
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F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  R i s i c o k a a r t  [ B r o n :  I P O ,  2 0 1 5 ]  D e  g l o b a l e  l i g -

g i n g  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  i s  m e t  o r a n j e  a a n g e g e v e n  

 

Het groente en fruitverwerkingsbedrijf aan de zuidkant van Warmenhuizen is 

op de risicokaart opgenomen, omdat ter plaatse een ammoniakinstallatie aan-

wezig is. De risicoafstand voor het PR 10
-6
 is 0 meter. Er vindt ter plaatse geen 

overschrijding van het groepsrisico plaats. Gezien de grote afstand tot het 

plangebied (bijna 500 meter), worden in het plangebied geen gevaren op het 

gebied van extern veiligheid verwacht vanwege deze inrichting. 

 

C o n c l u s i e  

Het bestemmingsplan is ten aanzien van het aspect externe veiligheid uitvoer-

baar.  

4 . 4   

L u c h t k w a l i t e i t  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. Projecten die 'niet in betekenende mate' 

(nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven op grond van de Wet mili-

eubeheer (Wm) niet te worden getoetst aan de geldende grenswaarden. Een 

grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 

1,2 µg/m3 NO2 of PM10) wordt als nibm beschouwd. Van een dergelijke ver-

slechtering van de luchtkwaliteit is sprake wanneer een ruimtelijk plan tot een 

toename van meer dan 1.283 voertuigbewegingen (van auto's) per weekdag-

etmaal leidt.  
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O n d er z o e k  

Door het plangebied te ontwikkelen als woningbouwlocatie wordt de verkeers-

aantrekkende werking vergroot. Voorliggend bestemmingsplan biedt ruimte 

aan de realisatie van 48 woningen, met de mogelijkheid dit aantal na 2020 (bij 

voldoende vraag) uit te breiden naar 65 woningen. In de praktijk wordt vaak 

gerekend met een gemiddelde verkeersgeneratie van 7 voertuigbewegingen 

per weekdagetmaal per woning. Omdat de precieze invulling van het plange-

bied wat betreft het type woningen en het aantal woningen per type nog niet 

bekend is, wordt uitgegaan van dit aantal. Dit betekent een verkeersgeneratie 

van in eerste instantie 336 (48x7) voertuigbewegingen per weekdagetmaal en 

op termijn tot 455 (65x7) voertuigbewegingen. Een toename van het aantal 

voertuigbewegingen groter dan de grenswaarde van 1.283 voertuigbewegingen 

is niet aan de orde. Het planvoornemen moet dan ook worden beschouwd als 

een nibm-plan en hoeft niet te worden getoetst aan de geldende grenswaar-

den.  

 

C o n c l u s i e  

Het plan mag wat betreft het aspect luchtkwaliteit uitvoerbaar worden geacht. 

4 . 5   

E c o l o g i e  

Om de uitvoerbaarheid van het een bestemmingsplan te toetsen, is een inven-

tarisatie van natuurwaarden nodig. Het doel hiervan is om na te gaan of een 

vooronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet (Ffw), een Voortoets in 

het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) of een analyse in 

het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. 

 

O n d er z o e k  

In 2012 is door Els & Linde een Quick scan ecologie ten behoeve van het cen-

trumplan Warmenhuizen opgesteld. Daaronder viel ook de locatie Door-

braak 9 tot en met 13.  

Gezien de recent gewijzigde situatie in het plangebied en de nieuw geplande 

ontwikkelingen ten opzichte van 2012, is een actualisatie van het ecologisch 

onderzoek nodig. Hiertoe is een oplegnotitie opgesteld, als aanvulling op de 

rapportage van Els & Linde uit 2012. Deze oplegnotitie is opgenomen in bijla-

ge 3. 

 

De bevindingen uit het ecologisch onderzoek zijn als volgt samengevat: 

 

F l o r a -  e n  f a una w e t  

1. Broedvogels: Alle inheemse vogelsoorten zijn streng beschermd. Ten 

aanzien van vogels in het algemeen dient bij de planning en uitvoering 

van bouwwerkzaamheden rekening te worden gehouden met het broed-

seizoen van vogels. Verstoring van broedgevallen dient te worden voor-

komen. Voor de in en direct rond het plangebied te verwachten 
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vogelsoorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden buiten de 

broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen voor-

bereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vogels 

tot broeden kunnen komen binnen het plangebied.  

2. Rugstreeppad: Hoewel het plangebied in de huidige situatie ongeschikt 

is voor deze soort, wordt aanbevolen rekening te houden met de moge-

lijke vestiging van rugstreeppad. Tijdens de inrichting van het terrein 

kunnen zeer geschikte uitgangssituaties voor rugstreeppad ontstaan. Zo 

kunnen (tijdelijk) geschikte voortplantingslocaties (ondiepe plassen) 

ontstaan op plaatsen waar graafwerkzaamheden worden verricht. Gead-

viseerd wordt te voorkomen dat genoemde omstandigheden ontstaan of 

maatregelen te nemen om te voorkomen dat de soort op de bouwlocatie 

terecht kan komen (plaatsen amfibieënscherm rondom de locatie). 

Wanneer rugstreeppadden worden aangetroffen op een bouwlocatie 

kunnen de werkzaamheden voor langere periode worden stilgelegd. 

 

G e b i e d s g e r i c h t e  na tuu r b e s ch e r m i n g  

3. Het plangebied ligt niet in en grenst niet aan een beschermd gebied in 

het kader van de Nbw 1998 en provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. Als 

gevolg van de beoogde plannen worden geen (significant) negatieve ef-

fecten op beschermde gebieden verwacht. 

 

C o n c l u s i e  

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving 

de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat. 

4 . 6   

E r f g o e d  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

De belangrijkste wettelijke basis voor het behoud van erfgoed is per 1 juli 2016 

de Erfgoedwet. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt ver-

stoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit 

niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard 

(ex situ). Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan vanwege de Modernisering Mo-

numentenzorg (MoMo) een analyse van cultuurhistorische waarden van het 

plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, 

dient op grond van voorgaande dan ook aangegeven te worden op welke wijze 

met deze cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwach-

ten archeologie rekening wordt gehouden. 
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4 . 6 . 1   

A r c h e o l o g i e   

O n d er z o e k  

In het geldend bestemmingsplan Warmenhuizen (vastgesteld op 25 septem-

ber 2012) is voor gronden waar mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn 

een planologische bescherming opgenomen, in de vorm van een dubbelbe-

stemming Waarde – Archeologie 1, 2 of 3. In het plangebied geldt geen dubbel-

bestemming ten aanzien van archeologie, waardoor bij bodemingrepen ter 

plaatse geen archeologisch onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. 

 

Wel blijft de archeologische meldingsplicht van kracht. Dit betekent dat wan-

neer bij graafwerkzaamheden vondsten worden aangetroffen waarvan redelij-

kerwijs kan worden aangenomen dat het archeologie betreft, dit gemeld moet 

worden bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente Schagen. 

 

C o n c l u s i e  

Het planvoornemen kan op het gebied van archeologie uitvoerbaar worden 

geacht.  

4 . 6 . 2   

C u l t u u r h i s t o r i e  

O n d er z o e k  

Als handreiking voor onderzoek naar de cultuurhistorie is de provinciale Leid-

raad landschap en cultuurhistorie met bijbehorende informatiekaart beschik-

baar. Voor het planvoornemen is deze digitale informatiekaart geraadpleegd 

op het voorkomen van cultuurhistorisch waardevolle aspecten, zoals monu-

menten, structuurlijnen of andere elementen. Uit de provinciale informatie 

blijkt dat het plangebied valt binnen de begrenzing van het Oude Zeekleiland-

schap, maar dat in het plangebied zelf geen cultuurhistorisch waardevolle 

aspecten aanwezig zijn.  
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F i g u u r  4 .  F r a g m e n t  I n f o r m a t i e k a a r t  L a n d s c h a p  e n  c u l t u u r h i s t o r i e  

 

C o n c l u s i e  

Het planvoornemen wordt niet belemmerd vanwege de mogelijkheid op het 

verstoren van onderkende cultuurhistorische waarden. 

4 . 7   

B o d e m  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

ruimtelijk plan inzicht verkregen moet worden in de uitvoerbaarheid van het 

plan. Dit betekent dat er onder meer duidelijkheid over de noodzakelijke fi-

nanciële investering in een (mogelijk noodzakelijke) bodemsanering moet be-

staan. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is 

derhalve onderdeel van de onderzoeksverplichting bij de voorbereiding van 

een ruimtelijk plan. Daarnaast geldt in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening in relatie tot de volksgezondheid dat het bestemmen van gronden 

met een bodem van onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit met een hiervoor 

gevoelige bestemming, zoals wonen, in beginsel moet worden voorkomen. 

 

O n d er z o e k  

Door Grondslag is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd in 

het plangebied, met als doel de milieuhygiënische bodemkwaliteit vast te leg-

gen en te beoordelen of de bodem geschikt is voor de beoogde woonbestem-

ming. De rapportage van dit onderzoek is opgenomen in bijlage 4 bij deze 

toelichting.  

De conclusies van dit rapport geven aan dat:  

- “Er zijn maximaal lichte verhogingen aangetoond in de boven- en onder-

grond en in het grondwater; 

- Er is visueel en analytisch geen asbest aangetoond; 
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- Geconcludeerd kan worden dat rondom de ondergrondse tank een be-

perkte lichte olieverontreiniging aanwezig is.”  

 

Ter plaatse van huisnummer 9 is intensief gezocht naar een tweede onder-

grondse huisbrandolietank, maar deze is niet aangetroffen. Op basis van het 

gedane onderzoek wordt geadviseerd om “de aangetroffen tank voorafgaand 

aan de herontwikkeling te verwijderen en af te voeren naar een erkende ver-

werker en [...] om tijdens graafwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezig-

heid van een ondergrondse tank op het westelijk terreindeel.” In de verdere 

planuitvoering wordt hiermee rekening gehouden. De aangetroffen onder-

grondse tank zal worden verwijderd.  

 

C o n c l u s i e  

Het planvoornemen wordt derhalve niet door onvoldoende milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem in de uitvoering belemmerd. 

4 . 8   

W a t e r  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

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

een waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is 

gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situa-

tie. In deze paragraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het 

plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het 

grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag van de 

zogenaamde watertoets. Het doel van de watertoets is het waarborgen dat 

waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in 

beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimte-

lijke plannen en besluiten. Door middel van de watertoets wordt in een vroeg-

tijdig stadium aandacht besteed aan het wateraspect. 

 

O n d er z o e k  

De plannen zijn in het kader van het vooroverleg aangeboden aan het Hoog-

heemraadschap Holland Noorderkwartier. Op 5 september 2016 is een overleg-

reactie van het Hoogheemraadschap ontvangen, waarin zij hun wateradvies 

afgeven. Deze reactie is opgenomen in bijlage 5 bij deze toelichting. Het be-

langrijkste aspect uit dit wateradvies heeft betrekking op de compensatie van 

de effecten van de verhardingstoename. Omdat de precieze verhardingstoe-

name pas bij de verdere planuitwerking kan worden bepaald, zal ook dan naar 

compenserende maatregelen worden gekeken. Hier blijft het Hoogheemraad-

schap bij betrokken. Het wateradvies wordt tevens als vooroverlegreactie be-

sproken in paragraaf 6.2.  
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C o n c l u s i e  

Mede op basis van het wateradvies en rekening houdend met de daarin gestel-

de aspecten, is het voorliggend plan uitvoerbaar. 

4 . 9   

M i l i e u  e f f e c t r a p p o r t a g e  ( M E R )  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

Een planMER. is een in de Wet milieubeheer (Wm) vastgelegde procedure 

waarmee voor de m.e.r.-(beoordelings)plichtige onderdelen van een ruimtelijk 

plan de milieugevolgen op basis van een zekere bandbreedte worden beoor-

deeld. Op die manier krijgt milieu een volwaardige rol in de afweging van be-

langen.  

 

O n d er z o e k  

De drempelwaarden waarbij deze verplichting aan de orde is, zijn vastgelegd 

in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Voorlig-

gend plan valt onder de categorie ‘stedelijk ontwikkelingsproject’. Hiervoor is 

de volgende drempelwaarde van belang: 

 

D 11.2 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 

inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. 

 

In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

1°.  een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2°.  een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 

3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

 

Met het planvoornemen wordt deze drempelwaarde niet overschreden. Er 

geldt om die reden een vormvrije m.e.r.-beoordeling. In dit kader kan worden 

aangegeven dat de kenmerken, plaats en milieueffecten van de voorgenomen 

ontwikkeling in voorgaande paragrafen reeds zijn onderzocht. Op basis hiervan 

mag worden aangenomen dat de toekomstige activiteiten in het plangebied 

geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben. Naar alle 

Europese criteria voor de afweging hieromtrent is gekeken. 

 

C o n c l u s i e  

Dit bestemmingsplan geeft geen aanleiding voor een vervolgonderzoek in het 

kader van het Besluit m.e.r. 
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4 . 1 0   

V e r k e e r  e n  p a r k e r e n  

Voor een ruimtelijk plan geldt dat de verkeerseffecten die optreden als gevolg 

van een planvoornemen in het kader van een goede ruimtelijke ordening moe-

ten worden onderbouwd. De nadruk ligt daarbij op de effecten van de ontwik-

keling op de verkeersafwikkeling en parkeren (bereikbaarheid), de 

verkeersveiligheid en de verkeershinder (leefbaarheid). 

 

O n d er z o e k  

V e r k e e r  

Voorliggend bestemmingsplan biedt ruimte aan de realisatie van 48 woningen, 

met de mogelijkheid dit aantal na 2020 (bij voldoende vraag) uit te breiden 

naar 65 woningen. De realisatie van woningen genereert verkeer. In de praktijk 

wordt vaak gerekend met een gemiddelde verkeersgeneratie van 7 voertuig-

bewegingen per weekdagetmaal per woning. Omdat de precieze invulling van 

het plangebied wat betreft het type woningen en het aantal woningen per type 

nog niet bekend is, wordt uitgegaan van dit aantal. Dit betekent een verkeers-

generatie van in eerste instantie 336 (48x7) voertuigbewegingen per weekdag-

etmaal en op termijn tot 455 (65x7) voertuigbewegingen. 

 

Het woongebied wordt ontsloten op de Doorbraak. Uitgaande van een spits-

uurintensiteit van 10% van de etmaalintensiteit leidt dit tot een toename 

van de spitsuurintensiteit van 46 mvt bij een volledige uitvoering van het 

plan. Uitgaande van de in eerste instantie beoogde 48 woningen gaat dit 

om een toename van de spitsuurintensiteit van 34 mvt.  

 

Voor de beschouwing of de Doorbraak op deze verkeersintensiteit toegerust is, 

dient tevens in ogenschouw te worden genomen dat de voormalige school te-

vens voertuigbewegingen met zich mee bracht. Hierbij kan globaal worden 

uitgegaan van één rit per leerling per dag, waarbij sprake is van duidelijke 

piekmomenten in het aantal voertuigbewegingen (vanwege het halen en bren-

gen van de kinderen op vaste tijden). Verkeersgeneratie ten gevolge van de 

school is niet meer aan de orde. Het verkeer van en naar het woongebied komt 

hier in de toekomstige situatie voor in de plaatst. Deze verkeersbewegingen 

vinden gelijkmatiger verspreid over de dag plaatst, met minder piekmomenten 

in de verkeersbelasting tot gevolg.  

Op grond van de afname van het aantal verkeersbewegingen op de Doorbraak 

door het verdwijnen van de school uit het plangebied en de grotere spreiding 

van de toekomstige verkeersbewegingen over de dag en de huidige verkeersin-

tensiteit, kan worden vastgesteld dat de doorstroming op de Doorbraak vanwe-

ge de verkeersgeneratie van het planvoornemen niet in het geding komt. Een 

goede verkeersafwikkeling blijft mogelijk.  
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P a r k e r e n  

De parkeerbehoefte in het plangebied neemt toe als gevolg van het planvoor-

nemen. De realisatie van woningen brengt een zekere vraag naar parkeervoor-

zieningen met zich mee. Om in deze parkeerbehoefte te voorzien is in de 

regels van dit bestemmingsplan vastgelegd dat een omgevingsvergunning al-

leen kan worden afgegeven wanneer de zekerheid bestaat dat voldoende par-

keergelegenheid wordt gerealiseerd. De normen die de gemeente hanteert om 

te beoordelen of sprake is van voldoende parkeergelegenheid zijn opgenomen 

in de ‘Nota Parkeernormen Schagen 2016’. Deze toetsing vindt plaats op basis 

van deze nota, met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota geduren-

de de planperiode. Zo wordt bij ontwikkeling altijd voorzien in de actuele 

parkeerbehoefte. 

 

C o n c l u s i e  

Het bestemmingplan kan ten aanzien van de aspecten verkeer en parkeren 

uitvoerbaar worden geacht. 

4 . 1 1   

D u u r z a a m h e i d  

Duurzaamheid van een gebied of in relatie tot een ruimtelijke ontwikkeling 

kan tot uitdrukking komen in de thema’s: kwaliteit van de leefomgeving, wa-

ter, energie, mobiliteit, natuur/ecologie en milieu. Onder deze laatste kan 

onder meer het volgende worden verstaan: gezondheid, externe veiligheid, 

materiaalkeuze en hergebruik van materialen, duurzaam slopen, geluid, lucht 

en beheer/onderhoud van een gebied of gebouw. Er bestaat geen wettelijke 

verplichting om het thema duurzaamheid in bestemmingsplannen vast te leg-

gen. Wel vormt het een belangrijk onderwerp in het sociaal-maatschappelijke 

debat en daarmee een belangrijk aandachtspunt in het overheidsbeleid.  

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

Bestemmingsplannen kunnen echter beperkt worden gehanteerd om duurzame 

energieaspecten te regelen.  

Voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of 

energie opwekken kunnen inwoners en ondernemers van Noord-Holland Noord 

tegenwoordig bij het Duurzaam Bouwloket terecht. De gemeente Schagen par-

ticipeert hierin. 

 

http://duurzaambouwloket.nl/index.nieuw2.php
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5 5  J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

5 . 1   

A l g e m e e n  

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Standaard Vergelijkbare 

BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012) toegepast. Dit houdt onder andere in 

dat in de nieuwe Wro de strafbepaling en de algemene gebruiksbepaling zijn 

neergelegd, zodat deze niet meer hoeven te worden opgenomen in de planre-

gels. 

 

De SVBP2012 bepaalt in grote mate de vormgeving en inrichting van bestem-

mingsplannen. De SVBP2012 bevat bijvoorbeeld omschrijvingen van begrippen 

die letterlijk moeten worden overgenomen in elk bestemmingsplan. Daarnaast 

bevat het regels ten aanzien van de wijze waarop regels geformuleerd moeten 

worden. In het Bro is daarnaast een formulering opgenomen ten aanzien van de 

anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht die letterlijk moeten worden over-

genomen in de planregels. 

 

De regels zijn zo opgesteld dat ze gebruikt kunnen worden in een analoog als-

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

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

bestemmingsplan, is het digitale bestemmingsplan bepalend. 

5 . 2   

B e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e  

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

vastgelegd. Hierin zijn de volgende fasen te onderscheiden. 

 

V o o r b e r e i d i n g s f a s e  

De gemeente voert ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmings-

plan onderzoek uit naar de bestaande situatie en de mogelijke (ruimtelijke) 

ontwikkelingen in de gemeente. De gemeente stelt voor het overleg op grond 

van artikel 3.1.1 Bro haar voornemen beschikbaar aan de besturen en diensten 

van hogere overheden. De gemeente geeft een reactie op mogelijke overleg- 

en inspraakreacties en verwerkt deze indien nodig. 
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O n t w er p fa s e  

Wanneer de voorbereidingsfase is afgerond, wordt een ontwerpbestemmings-

plan opgesteld. Dit plan wordt na aankondiging in de Staatscourant en de web-

site www.officielebekendmakingen.nl voor een periode van zes weken ter 

inzage gelegd op www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode kan door ieder-

een een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. 

 

V a s t s t e l l i n g s f a s e  

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

verwerkt in het bestemmingsplan. Hierna stelt de gemeenteraad het bestem-

mingsplan binnen ten hoogste twaalf weken vast. Na de vaststelling van het 

bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het vaststellingsbesluit bekend en 

wordt het vastgestelde bestemmingsplan wederom ter inzage gelegd. Voor 

belanghebbenden bestaat gedurende een periode van zes weken na bekend-

making de gelegenheid om beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State. 

5 . 3   

J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

Het SVBP2012 voorziet in een standaardopbouw van een bestemmingsplan 

waarvan niet mag worden afgeweken. Bestemmingsplanregels zijn hierdoor 

altijd als volgt opgebouwd:  

 

- Hoofdstuk 1: Inleidende regels 

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

meten. Dit houdt in dat belangrijke begrippen worden omschreven en 

nader wordt toegelicht hoe precies wordt gemeten. Hierdoor wordt ver-

zekerd dat uiteenlopende interpretaties de naleving van de regels niet 

in de weg staan.  

 

- Hoofdstuk 2: bestemmingsregels 

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

schillende bestemmingen. De verbeelding en regels van een bestem-

mingsplan vertellen in samenhang welke regels waar precies gelden. 

 

- Hoofdstuk 3: algemene regels 

In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die 

gelden voor alle bestemmingen in het bestemmingsplan en worden om 

die reden in een apart hoofdstuk opgenomen. Hierbij wordt ingegaan op 

de anti-dubbeltelregel en de bouwregels, gebruiksregels en afwijkings-

regels. 

 

- Hoofdstuk 4: overgangs- en slotregels 

De regels van het bestemmingsplan sluiten altijd af met regels met be-

trekking tot het overgangsrecht en de slotregel. Het overgangsrecht 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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wordt wettelijk voorgeschreven in artikel 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit 

ruimtelijke ordening en bevat daardoor altijd exact dezelfde formu-

lering. De slotregel vertelt hoe een bestemmingsplan mag worden geci-

teerd. 

5 . 4   

P l a n r e g e l s  

Nu het juridische kader is geschetst, kan gekeken worden naar de regels die 

specifiek in dit gebied gelden. Hierbij wordt een toelichting gegeven op de 

regels binnen de bestemming ‘Woongebied’ en de algemene regels. Omdat in 

5.3 reeds aandacht is besteed aan de overgangs- en slotregels, wordt een toe-

lichting daarop in deze paragraaf achterwege gelaten. 

  

A r t i k e l  3 :  W o o n g e b i e d  

Het totale plangebied heeft de bestemming ‘Woongebied’ gekregen. Deze 

bestemming is hoofdzakelijk bedoeld voor woonhuizen en aan- en uitbouwen 

en bijgebouwen en overkappingen al dan niet in combinatie met beroeps – of 

bedrijfsactiviteit en mantelzorg. Om ervoor te zorgen dat niet meer woningen 

worden mogelijk gemaakt dan wenselijk, is in de regels opgenomen dat ten 

hoogste 48 woningen mogen worden gebouwd. Zoals reeds aangegeven wordt 

vraaggestuurd gebouwd in het plangebied. Mocht de vraag hoger zijn dan ver-

wacht, dan heeft het college de bevoegdheid om de bestemming onder voor-

waarden dusdanig te wijzigen dat 65 woningen worden toegestaan. De 

maximum goot- en bouwhoogte is geregeld door middel van een aanduiding op 

de verbeelding. In samenhang met de regels is hierdoor in één oogopslag zicht-

baar welke goot- en bouwhoogte waar van toepassing is. Tevens is een gevel-

lijn opgenomen. De gebouwen die ter plaatse van deze aanduiding worden 

gebouwd, moeten met de voorgevel in de gevellijn worden gebouwd of ten 

hoogste vier meter hierachter. Tot slot is op de verbeelding aangegeven op 

welke punten de ontsluiting van het woongebied wordt geregeld.  

 

A l g em e n e  r eg e l s  

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

regeling is gekoppeld aan bouwactiviteiten in het plangebied alsmede de op-

genomen wijzigingsbevoegdheid. Zo mag enkel gebouwd worden voor zover 

voorzien is in voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast mag de wijzigingsbe-

voegdheid die het mogelijk maakt het maximum aantal woningen te vergroten 

naar 65 tevens pas gebruikt worden wanneer de parkeergelegenheid afdoende 

aanwezig is. Voor beantwoording van de vraag of voldoende parkeergelegen-

heid aanwezig is, neemt de ‘Nota Parkeernormen Schagen 2016’ of het op dat 

moment geldende document een leidende plek in. 
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6 6  U i t v o e r b a a r h e i d  

6 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Volgens artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad 

een grondexploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene 

maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Volgens het 

tweede lid van dit artikel kan de gemeenteraad besluiten af te wijken van het 

vaststellen van exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondex-

ploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.  

 

Bij onderhavig bestemmingsplan is dit laatste van toepassing en is een exploi-

tatieplan daarom niet nodig. De kosten van de grondexploitatie zijn verzekerd 

doordat de gemeente zelf de gronden in eigendom heeft. De kosten worden via 

de gronduitgifte verhaald.  

 

Op grond van deze gegevens kan de financiële uitvoerbaarheid van het plan in 

voldoende mate gewaarborgd worden geacht. 

6 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

I n l o o pb i j e en ko m s t  D o r p sh a r t  W ar m en h u i z e n ;   

s a m en  b o u w en  

Op dinsdagavond 14 juni heeft de projectgroep ‘Dorpshart Warmenhuizen’ de 

visie voor de locatie aan de Doorbraak gepresenteerd.  

De reacties die zijn ontvangen, zijn overwegend positief en enthousiast. Daar-

naast zijn punten van aandacht meegegeven, die in de vervolgstappen nader 

worden bekeken. 

 

Zoals bekend wil de gemeente op deze locatie vraag gestuurd bouwen. Belang-

rijke kenmerken hierbij zijn dat betrokkenen (geïnteresseerden en omwonen-

den) vanaf de start aan boord zijn. Met als doel dat mensen zelf woningen 

kunnen gaan bedenken, ontwerpen en bouwen (al dan niet m.b.v. experts) op 

deze unieke en bijzondere stek! 

 

In de verder planvorming worden steeds de onderstaande doelen in het vizier 

gehouden: 

- Woningen die aansluiten bij de behoeften, wensen en (financiële) moge-

lijkheden van toekomstige bewoners (vragers). 

- Een “wijk” realiseren die “klopt” binnen dit deel van het dorpshart. 
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V o o r o v e r l e g  

Het planvoornemen is op 4 augustus 2016 verstuurd aan diverse partijen in 

verband met vooroverleg. Zij konden tot en met 14 september 2016 op het 

plan reageren.  

 

Gedurende deze periode is van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-

tier een overlegreactie ontvangen. Deze overlegreactie is opgenomen in bijla-

ge 5 bij deze toelichting. De gemeente zal aan de hand van de toegestane 

verharding indien nodig een watervergunning aanvragen en in overleg met het 

hoogheemraadschap watercompensatie realiseren. Het plan is op 5 september 

2016 met de provincie in het GDO besproken. Geconstateerd werd dat het plan 

binnen Bestaand Bebouwd Gebied valt.  

 

T e r  v i s i e  l e g g i n g  

Met het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan stelt de gemeente 

vervolgens een ieder in de gelegenheid om kennis te kunnen nemen van, als-

mede te reageren op, de inhoud van het planvoornemen. 

 



B i j l a g e n  

1. Beeldkwaliteitsplan 

2. Akoestisch onderzoek 

3. Oplegnotitie ecologisch onderzoek 

4. Verkennend bodem- en asbestonderzoek 

5.  Reactie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

 

 



1 .  B e e l d kw a l i t e i t s p l an  

  



PM 



2 .  A k o es t i s ch  o n d er z o ek  



 

 

 
 

 

 

Not i t i e  akoes t i s ch  onderzoek  wegverkeer s l awaa i  
  

Opdrachtgever:  Gemeente Schagen projectnummer: 218.00.03.03.00  

  

Onderwerp: Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Doorbraak 9 tot en met 13 te Warmenhuizen 

Datum: 04-08-2016 

 

1 .  I n l e i d i n g  

 

In opdracht van gemeente Schagen heeft BügelHajema Adviseurs een akoestisch onderzoek uitge-

voerd naar de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de te realiseren woningen aan 

de Doorbraak te Warmenhuizen in het kader van het bestemmingsplan Doorbraak 9 tot en met 13 te 

Warmenhuizen.  

De Wet geluidhinder beschouwt een woning als een zogenaamd geluidsgevoelig gebouw. Onder-

zocht dient te worden of toetsing aan de Wet geluidhinder dient plaats te vinden. 

 

2 .   W e t  g e lu i d h i n d er   

 

Z o n e s  

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt, 

uitgezonderd: 

- de wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- de wegen waarop een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 

1 Binnen de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen die aan weerszijden 

van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 200 m. Bij het realiseren 

van geluidsgevoelige bebouwing binnen de zone dient akoestisch onderzoek plaats te vinden.  

2 De langs de locatie en binnen de bebouwde kom gelegen weg, de Doorbraak kent een maximum 

snelheid van 30 km/uur. Formeel behoeft in het kader van de Wet geluidhinder geen onderzoek 

plaats te vinden. Echter op grond van een goede ruimtelijke ordening dient wel aandacht aan het 

aspect geluidhinder te worden geschonken.  

3 De Doorbraak kent echter een relatief hoge verkeersintensiteit en is uitgevoerd in klinkers. Op 

grond van een goede ruimtelijke ordening dient vanwege deze weg akoestisch onderzoek plaats te 

vinden. Daarom wordt aangesloten bij de normen zoals die zijn opgenomen in de Wet geluidhin-

der. 

4  

N o r m e n  

5 Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en wethouders een hogere 

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

laatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel.  
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3   V e r k e er s g eg e v en s  

 

Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van de verkeersgegevens uit het “Akoestisch onderzoek 

Brede school Warmenhuizen” van 5 september 2012. In dit onderzoek is een aantal prognoses voor 

de Hessenweg opgenomen afhankelijk van de verkeerscirculatievariant die wordt gekozen. Aange-

houden is die variant met de hoogste verkeersintensiteit op de Hessenweg. In tabel 1 zijn de ver-

keersgegevens opgenomen. 

6  

Tabel 1 - Verkeersgegevens 

Weg Wegdek Etmaal int. 

2027 

periode uur (%) samenstelling verkeer (%) 

  lv mv zv 

Doorbraak oostelijk deel klinkers 2.750 dag 7,00 91.08 6.42 2,50 

avond 2,50    

nacht 0,75    

Doorbraak westelijk deel klinkers 1.400 dag 7,00 91.08 6.42 2,50 

   avond 2,50    

   nacht 0,75    

 

 

4 .  B e r e k en i n g e n  

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met Standaard Rekenmethode II. Daarbij zijn de waarneempunten 

op de op de verbeelding vastgelegde gevellijn gelegd.  

 

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

afnemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek wor-

den gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden 

worden getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt over het algemeen: 

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of hoger is.  

- 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

minder dan 70 km/uur is. 

 

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

gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 

Voor de beoordeling van de 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke onderbou-

wing is ook rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Dit omdat, bij lagere rijsnelheden, de 

invloed van stillere hybride en elektrisch aangedreven auto’s het grootst is op de totale geluide-

missie van de weg. Verder blijkt uit diverse onderzoeken
1
 dat bij rustig rijdend verkeer (dus niet 

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

Leeuwen, Sdu–uitgevers, Den Haag 2014” waar op pagina 53, tabel 3.2 staat dat het omslagpunt waarbij rolgeluid 
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versnellend naar 50 km/uur of meer) bij een snelheid van 30 km/uur het rolgeluid van de banden 

dominant is, net als bij gezoneerde wegen uit de Wet geluidhinder. 

In de berekeningen is daarom 5 dB van de rekenresultaten afgetrokken. Berekend is de gevelbelas-

ting van de betreffende woningen op een waarneemhoogte van 1,8, 4,8 en 7,8 m. De resultaten 

van deze berekeningen zijn opgenomen in navolgende tabel en afbeelding. In de bijlage zijn de 

volledige berekeningen opgenomen. 

 

 

                                                                                                                                                     

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

Tabel 2 - Geluidsbelasting per bouwlaag in dB (inclusief aftrek op grond van art. 110g Wet geluidhinder) 

Won. wnp waarneemhoogte 1,8 m waarneemhoogte 4,8 m waarneemhoogte 7,8 m 

1 1.1 49 49 49 

 1.2 54 54 54 

 1.3 56 54 54 

 1.4 49 50 49 

2 2.1 49 50 49 

 2.2 54 54 54 

3 2.3 55 55 55 

 2.4 51 51 51 

3 3.1 50 50 50 

 3.2 56 56 55 

5 3.3 56 56 56 

 3.4 51 51 51 

4 4.1 51 51 51 

 4.2 53 53 53 

 4.3 51 51 52 

 4.4 44 45 45 
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K a a r t  1 .  W a a r n e e m p u n t e n   

 

5 .  C o n c l u s i e  b e r ek e n i n g en  en  a an b ev e l i n g en  

 

De geluidsbelasting op de gevels van de te realiseren eerste lijns woningen aan de Doorbraak 9-13 

voldoen niet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB.  

De geluidsbelasting op meerdere gevels van de te realiseren eerste lijns woningen aan de Door-

braak 9-13 is vanwege de Doorbraak hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 

dB. De overschrijding van deze waarde vanwege dit wegvak bedraagt afgerond maximaal 8 dB. 

 

Op grond van de Wet geluidhinder is de Doorbraak niet ‘zoneplichtig’ en behoeft formeel geen 

verdere actie te worden ondernomen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en een 

goed leefklimaat voor de toekomstige bewoners) is het aan te bevelen om toch nader te kijken 

naar eventuele mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting op de woningen of in de ruimten te 

beperken. 

 

1 Gezocht is naar maatregelen om te hoge waarde te voorkomen overeenkomstig de wijze uit het 

Besluit geluidhinder. De in dit Besluit gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoen-
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de doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoe-

ten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. 

2  

3 In eerste instantie is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna aan de uitbreiding. 

Daarbij is gedacht aan het volgende. 

4 - Vergroting afstand bron-waarneempunt 

Het bouwen van de woningen op grotere afstand van de weg is uit stedenbouwkundige 

overwegingen, gelet op de rooilijn van de naastgelegen bebouwing niet wenselijk. 

- Verkeersmaatregelen 

Gelet op het feit dat het hier om een beperkt aantal woningen gaat, is het niet reëel om op 

de Doorbraak asfalt toe te passen met een grotere geluidsreductie. Daarnaast past het toe-

passen van asfalt niet bij de geringe verkeersfunctie (erftoegangsweg) van de Doorbraak. 

Het toepassen van maatregelen die gericht zijn op het terugbrengen van de te verwachten 

geluidsbelasting aan de bron door het verleggen van verkeersstromen, behoort niet tot de 

mogelijkheden. De verkeersintensiteit is al relatief gering.  

- Maatregelen in het overdrachtsgebied  

Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele geluidsgevoelige gebouwen is om 

stedenbouwkundige en landschappelijke redenen niet gewenst. 

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of aanvullende maatregelen in het 

overdrachtsgebied niet mogelijk of wenselijk zijn. 

- Maatregelen aan de gevel 

5 Om een goed leefklimaat in te garanderen is een aanvaardbaar binnengeluidsniveau in de nieuw te 

bouwen woningen gewenst. Hiervoor zal nader onderzoek naar de gevelwering van de woningen 

worden uitgevoerd. Mogelijk zijn geluidsisolerende maatregelen aan de gevels van de betreffende 

woningen nodig, teneinde te voldoen aan de maximale binnenwaarde van 33 dB voor een woon-

functie. Dit zal bij de beoordeling van het bouwplan worden getoetst. Hierbij mag artikel 110g van 

de Wet geluidhinder niet toegepast worden. 
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Bijlage: Rekenbladen akoestisch onderzoek 
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Opbouw model  
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48 en 53 dB geluidscontouren 
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Hoogste geluidsbelasting per waarneempunt 
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Detailgegevens en rekenresultaten 
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3 .  O p l eg n o t i t i e  e co l o g i s c h  o n d e r z o e k  

 

 



 

 

 
 

 

 

Oplegnotitie ecologisch onderzoek 
  

Opdrachtgever: gemeente Schagen projectnummer: 245.00.02.03.00 

  

Van: mevr. A. Schwab 

Onderwerp: oplegnotitie ecologie Doorbraak 9 t/m 13 

Datum: 21-07-2016 

 

Er bestaan plannen om woningen te realiseren op de locatie Doorbraak 9 t/m 13 in Warmenhuizen. 

Om dit mogelijk te maken, dient een bestemmingsplanprocedure te worden gevoerd. In dit kader 

is het conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) noodzakelijk om ecologisch 

onderzoek uit te voeren. 

In 2012 is door Els & Linde een Quick scan ecologie ten behoeve van het centrumplan Warmenhui-

zen (2) opgesteld. Daaronder viel ook de locatie Doorbraak 9 t/m 13.  

Gezien de recent gewijzigde situatie in het plangebied en de nieuw geplande ontwikkelingen ten 

opzichte van 2012, is een actualisatie van het ecologisch onderzoek nodig. Voorliggende oplegnoti-

tie voorziet in deze behoefte en geldt als aanvulling op de rapportage van Els & Linde uit 2012. 

 

C o n c l u s i e s  2 0 1 2  

G e b i e d s g e r i c h t e  b e s ch e r m i ng  

Uit de ecologische Quick scan van Els & Linde uit 2012 komt naar voren dat er geen sprake is van 

effecten op beschermde gebieden in de omgeving. Deze conclusie is gezien de ligging in het cen-

trum van Warmenhuizen en de aard van de ontwikkelingen nog steeds actueel.  

 

F l o r a -  e n  f a una w e t  

Uit de ecologische Quick scan van 2012 komt naar voren dat van de beschermde plantensoorten 

alleen de licht beschermde zwanenbloem in watergangen in het centrum van Warmenhuizen kan 

worden verwacht. De locatie Doorbraak 9 t/m 13 omvat echter geen watergangen. In het plange-

bied zijn geen (zwaarder) beschermde plantensoorten aangetroffen. 

 

Verder komt naar voren dat in de bebouwing mogelijk nest- of verblijfplaatsen van de streng be-

schermde soort(groep)en vleermuizen, huismus en gierzwaluw aanwezig kunnen zijn. Wanneer 

sprake is van sloop van bebouwing is nader onderzoek naar deze soort(groep)en nodig. Dit nader 

onderzoek heeft plaatsgevonden op de locatie Doorbraak 9. 

 

O n d er z o e k  D o o r b r a ak  9 ;  2 0 1 4  

In verband met de sloop van de Vincentiusschool (Doorbraak 9) is in 2014 nader onderzoek uitge-

voerd naar huismus, gierzwaluw en vleermuizen (BügelHajema Adviseurs, 2014). Hieruit bleek dat 

er geen nestplaatsen van huismus en gierzwaluw aanwezig waren. Een verblijfplaats van een ge-

wone dwergvleermuis was wel aanwezig. Hiervoor is bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
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derland) een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet aangevraagd en deze is in juli 

2015 verkregen (3). 

 

O n d er z o e k  D o o r b r a ak  1 1  e n  1 3 ;  20 1 5  

De Peuterspeelzaal (Doorbraak 11) en brandweerkazerne (Doorbraak 13) zijn op 6 maart 2015 door 

een ecoloog van BügelHajema Adviseurs onderzocht op geschiktheid voor huismus, gierzwaluw en 

vleermuizen. Daarbij is vastgesteld dat de bebouwing hooguit voor vleermuizen potentiele ver-

blijfplaatsen bevat en dat ten behoeve van de sloop nader onderzoek naar vleermuizen nodig is. 

Dit is per e-mail teruggekoppeld aan de gemeente Schagen. Vervolgonderzoek heeft niet plaatsge-

vonden. 

 

H u i d i g e  s i t u a t i e ;  201 6  

Ten behoeve van de actualisatie zijn foto’s genomen en beoordeeld van de huidige situatie. Alle 

bebouwing in het plangebied is gesloopt en het gebied is ingezaaid met gras. Of met de sloop van 

de peuterspeelzaal en brandweerkazerne verblijfplaatsen van vleermuizen verloren zijn gegaan is 

niet te achterhalen. Het opgaand groen rond het plangebied is grotendeels behouden gebleven. 

 

 
L o c a t i e  D o o r b r a a k  9  ( l i n k s )  e n  D o o r b r a a k  1 1  e n  1 3  ( r e c h t s )  

 

D e  p l an n e n  

De plannen bestaan uit het realiseren van nieuwbouw op de locaties Doorbraak 9 t/m 13. Hiertoe 

wordt waarschijnlijk ook een deel van het opgaand groen verwijderd. 

 

F l o r a -  en  f au n a w et  

De Flora- en faunawet (Ffw) beschermt dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles 

wat schadelijk is voor beschermde soorten is verboden. Soms mag er van de verboden worden af-

geweken met een ontheffing of vrijstelling. De Ffw geldt voor iedereen in Nederland. Beschermde 

soorten worden opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten’. De Alge-

mene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Ffw van 23 februari 2005, kent een driedeling 

voor het beschermingsniveau van planten- en diersoorten, hierna te noemen: licht beschermd, 

middelzwaar beschermd en streng beschermd. De inheemse vogelsoorten hebben een afwijkend 
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beschermingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als strenge beschermingsregime. 

Daarnaast zijn van enkele broedvogels de nestplaatsen jaarrond beschermd.  

 

Z o o g d i e r en  –  v l e e r m u i z e n  

Verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied kunnen worden uitgesloten, omdat in het 

plangebied geen bebouwing en geen bomen met potentiele verblijfplaatsen (zoals holten en scheu-

ren) aanwezig zijn. In de bebouwing rond het plangebied kunnen wel verblijfplaatsen van onder 

meer de gewone dwergvleermuis en laatvlieger worden verwacht. Deze soorten zijn ook uit de 

directe omgeving bekend (1) en zullen het plangebied en/of de directe omgeving van het plange-

bied als foerageergebied gebruiken. Er is geen sprake van een vliegroute in het plangebied. 

 

Z o o g d i e r en  –  o v e r i g e  

Gezien de terreingesteldheid wordt binnen het plangebied het voorkomen van de licht beschermde 

grondgebonden zoogdieren huis(spits)muis, bosmuis, gewone bosspitsmuis en egel verwacht. De 

aanwezigheid van zwaarder beschermde grondgebonden zoogdiersoorten wordt niet verwacht. Als 

gevolg van de beoogde activiteiten zullen verblijfplaatsen van algemeen voorkomende licht be-

schermde zoogdiersoorten worden verstoord en vernietigd (artikel 11 van de Ffw). Ook kunnen bij 

de werkzaamheden enkele exemplaren worden gedood (artikel 9 van de Ffw). Deze licht be-

schermde soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen bij ruimtelijke ontwikkelin-

gen onder een vrijstellingsregeling. Voor deze soorten hoeft dan ook geen ontheffing te worden 

aangevraagd. 

 

V o g e l s  

In en direct rond het plangebied is broedbiotoop aanwezig voor algemene broedvogels van tuin en 

park. Te verwachten soorten zijn onder andere merel, vink en houtduif. Nesten van vogels met 

een jaarrond beschermde nestplaats zijn niet aanwezig in het plangebied. 

 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden opgestart kunnen in gebruik zijnde nesten 

van vogels worden verstoord en/of vernietigd. Ten aanzien van vogels dient dan ook bij uitvoering 

van werkzaamheden rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Verstoring 

van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen (artikel 11 Ffw). Voor de hiervoor be-

sproken vogelsoorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden buiten de broedperiode van aan-

wezige soorten uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in 

het kader van de Ffw. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de 

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

 

A m f i b i eë n   

De ruigere delen in het plangebied hebben hooguit voor enkele licht beschermde amfibieën als 

bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander een functie als landbiotoop. Gezien het 

ontbreken van oppervlaktewater is geen sprake van voortplantingsbiotoop. Voor zwaarder be-
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schermde amfibieën zoals poelkikker, rugstreeppad en heikikker is in het plangebied geen geschikt 

biotoop aanwezig.  

 

De streng beschermde soort rugstreeppad is uit de wijde omgeving van Warmenhuizen wel bekend. 

Hoewel het plangebied in de huidige situatie ongeschikt is voor deze soort, wordt aanbevolen re-

kening te houden met de mogelijke vestiging van rugstreeppad. Rugstreeppad is een pionierssoort 

en kan - op zoek naar nieuwe leefgebieden - afstanden van meer dan 2,5 kilometer afleggen. Tij-

dens de inrichting van het terrein kunnen zeer geschikte uitgangssituaties voor rugstreeppad ont-

staan. Zo kunnen (tijdelijk) geschikt voortplantingslocaties (ondiepe plassen) ontstaan op plaatsen 

waar graafwerkzaamheden worden verricht. Geadviseerd wordt te voorkomen dat genoemde om-

standigheden ontstaan of maatregelen te nemen om te voorkomen dat de soort op de bouwlocatie 

terecht kan komen (plaatsen amfibieënscherm rondom de locatie). Wanneer rugstreeppadden 

worden aangetroffen op een bouwlocatie kunnen de werkzaamheden voor langere periode worden 

stilgelegd.  

 

Als gevolg van de beoogde activiteiten kunnen verder verblijfplaatsen van licht beschermde amfi-

biesoorten worden verstoord en vernietigd (artikel 11 van de Ffw). Bij het onzorgvuldig uitvoeren 

van de werkzaamheden kunnen ook enkele exemplaren worden gedood (artikel 9 van de Ffw). De 

licht beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen bij ruimtelijke ont-

wikkelingen onder een vrijstellingsregeling. Voor deze soorten hoeft dan ook geen ontheffing te 

worden aangevraagd. 

 

V a a t p l a n t e n ,  v i s s e n ,  a m f i b i eë n ,  o ng ew e r v e l d e n  en  r ep t i e l e n  

Voor beschermde of bedreigde vaatplanten, vissen, reptielen en ongewervelden (zoals libellen en 

dagvlinders), is binnen het plangebied geen geschikt biotoop aanwezig. Hun voorkomen kan wor-

den uitgesloten. 

 

S a m en v a t t i n g   

F l o r a -  e n  f a una w e t  

1. Broedvogels: Alle inheemse vogelsoorten zijn streng beschermd. Ten aanzien van vogels in 

het algemeen dient bij de planning en uitvoering van bouwwerkzaamheden rekening te wor-

den gehouden met het broedseizoen van vogels. Verstoring van broedgevallen dient te wor-

den voorkomen. Voor de in en direct rond het plangebied te verwachten vogelsoorten kan 

dit plaatsvinden door werkzaamheden buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te 

voeren. Tevens kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat 

vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied.  

2.  Rugstreeppad: Hoewel het plangebied in de huidige situatie ongeschikt is voor deze soort, 

wordt aanbevolen rekening te houden met de mogelijke vestiging van rugstreeppad. Tijdens 

de inrichting van het terrein kunnen zeer geschikte uitgangssituaties voor rugstreeppad ont-

staan. Zo kunnen (tijdelijk) geschikte voortplantingslocaties (ondiepe plassen) ontstaan op 

plaatsen waar graafwerkzaamheden worden verricht. Geadviseerd wordt te voorkomen dat 
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genoemde omstandigheden ontstaan of maatregelen te nemen om te voorkomen dat de 

soort op de bouwlocatie terecht kan komen (plaatsen amfibieënscherm rondom de locatie). 

Wanneer rugstreeppadden worden aangetroffen op een bouwlocatie kunnen de werkzaam-

heden voor langere periode worden stilgelegd. 

 

G e b i e d s g e r i c h t e  na tuu r b e s ch e r m i n g  

3. Het plangebied ligt niet in en grenst niet aan een beschermd gebied in het kader van de 

Nbw 1998 en provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. Als gevolg van de beoogde plannen worden 

geen (significant) negatieve effecten op beschermde gebieden verwacht. (Voor nadere uit-

werking wordt verwezen naar de rapportage van Els & Linde.) 
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SAMENVATTING 
 

Soort: Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding: Bestemmingswijziging 

Doel: Het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en het beoordelen of 
de bodem geschikt is voor de (beoogde) bestemming. 

Opzet: NEN 5740 (ONV-NL, VEP), NEN5707 (VED-HE) 

Locatie: Doorbraak 9-13 te Warmenhuizen 

Kadastraal: Gemeente Warmenhuizen, sectie G, nummers 1196 en 1425 

Oppervlakte: 1 hectare 

Terreingebruik: Braakliggend 

Terreingebruik in omgeving: Wonen 

Hypothese: In de bodem ter plaatse van de ondergrondse tanks kunnen verhogingen aan 
minerale olie worden verwacht. 
 
Voor het overige wordt geen verontreiniging verwacht boven de 95-
percentielwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. 
 
De bovengrond van de locatie is verdacht op het voorkomen van asbest. 

Aantal boringen en peilbuizen: Boringen waarvan peilbuizen:  waarvan inspectiegaten: 

26 3 21 

Bodemopbouw: 0,0-2,5 m-mv: klei/zand 

Grondwaterstand: 1,0-1,5 m-mv 

Zintuiglijke waarnemingen In de bovengrond zijn veelal sporen baksteen, beton en plastic aangetroffen. 
Ter plaatse van de ondergrondse tank op huisnummer 13 is een zwakke olie-
waterreactie en een zwakke brandstofgeur waargenomen. 
 
Ter plaatse van de slootdempingen is in de boringen 04 en 12 een zwak tot 
matig slibhoudende laag in de ondergrond aangetroffen.  
  
Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen. 

Resultaten grond: Alleen lichte verhogingen 

Resultaten grondwater: Alleen lichte verhogingen 

Conclusies: De gestelde hypothese, dat in de bodem rond de ondergrondse tanks 
verhogingen aan minerale olie kunnen worden verwacht, is bevestigd. 
 
De gestelde hypothese, dat op het overige deel van de locatie geen 
verontreiniging wordt verwacht boven de 95-percentielwaarden als 
opgenomen in de bodemkwaliteitskaart, is bevestigd.  
  
De gestelde hypothese, dat in verband met de recente sloop van 
asbesthoudende bebouwing de bovengrond verdacht is op het voorkomen van 
asbest, is niet bevestigd. 

Geadviseerd wordt om de aangetroffen tank voorafgaand aan de 
herontwikkeling te verwijderen en af te voeren naar een erkende verwerker. 
 
Geadviseerd wordt om tijdens graafwerkzaamheden alert te zijn op de 
aanwezigheid van een ondergrondse tank op het westelijk terreindeel. 
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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door gemeente Schagen is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek op het perceel Doorbraak 9 – 13 te Warmenhuizen. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de beoogde 
bestemmingswijziging. Men is voornemens om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.  
 
Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en het 
beoordelen of de bodem geschikt is voor de (beoogde) bestemming.  
 
Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN 5740 (strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de onderliggende norm NEN 5725 (Strategie 
voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek). 
 
Het asbestonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond, 2015). 
 
 

2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725 
verricht, waarbij het niveau van een ‘standaard vooronderzoek’ is gehanteerd. De resultaten 
van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op 
de direct aangrenzende percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
De onderzoekslocatie Doorbraak 9 en 13 is kadastraal bekend als gemeente Warmenhuizen, 
sectie G, nummers 1196 en 1425. De locatie heeft een totale oppervlakte van circa 1 hectare. 
De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I. 
 

2.2 Huidige situatie 
 
Het terrein is momenteel braakliggend. Er lopen nog twee paden door het plangebied. De 
regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I. 
 

2.3 Historie tot op heden  
 
Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- Opdrachtgever 
- Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) 
- Bodemloket RUD NHN  
- oud kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) 
- www.bodemloket.nl 
- Google Streetview 

 
Op de locatie stonden twee schoolgebouwen, gebouwd begin jaren ‘60. Deze zijn onlangs 
gesloopt. Hiervoor was de locatie agrarisch in gebruik.  
 

http://www.bodemloket.nl/
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Op basis van oud kaartmateriaal kunnen er twee slootdempingen worden verwacht op de 
locatie. Deze bevinden zich onder de twee nog aanwezige paden. De westelijke sloot is begin 
jaren ’70 gedempt. De oostelijke sloot volgde half jaren ’80. Het is niet bekend of hierbij 
gebruik is gemaakt van gebiedseigen grond.  
 
Op het bodemloket van de RUD NHN staan bij beide voormalige gebouwen ondergrondse 
brandstoftanks weergegeven. Het is niet bekend waar deze tanks exact aanwezig zijn en of 
deze reeds zijn gesaneerd.  
 
Na telefonisch contact met dhr. P. Mulder van de RUD NHN (d.d. 3 augustus 2016) blijkt dat 
de tank op het adres Doorbraak 9 een huisbrandolietank met een inhoud van 6000 liter betreft. 
Deze is op 4 mei 2000 gesaneerd en afgevuld met zand. Er is niets bekend over de exacte 
ligging en eventuele restverontreiniging. De tank op adres Doorbraak 11 betreft een 10.000 
liter huisbrandolietank. Deze tank is op 11 mei 1999 gesaneerd en afgevuld met zand. Ook 
van deze tank is niets bekend over de ligging of eventuele restverontreiniging. KIWA-
certificaten van de saneringen zijn niet beschikbaar. Op Google Streetview is op de hoek van 
het (voormalig) pand naast huisnummer 7 een mogelijke ontluchtingspijp zichtbaar. Dit kan 
een aanwijzing zijn dat in de nabijheid een ondergrondse tank aanwezig is. 
 
Door de opdrachtgever zijn asbestinventarisatierapporten van de gesloopte schoolgebouwen 
geleverd (Ingenieursbureau Broomans, rapport 75401-3, d.d. 11 juni 2015, rapport 77245, 
d.d. 25 juni 2014 en rapport 77245-1, d.d. 20 juli 2015). Hieruit blijkt dat in beide panden 
asbest aanwezig is geweest. Er wordt vanuit gegaan dat het asbest voorafgaand aan de sloop 
gesaneerd is.  
 
Op het perceel ten oosten van de onderzoekslocatie is een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd in 2012 (door IDDS, rapport 1203E173, d.d. 22 mei 2012). Hierbij zijn maximaal 
lichte verhogingen in de grond en in het grondwater aangetoond.  
 
Zover bekend is er niet structureel afval gestort of verbrand en is het maaiveld niet opgehoogd. 
Voor zover bekend zijn er geen (grote) obstakels, zijnde puin, funderingsresten, slakken, 
sintels en/of asfalt in de bodem aanwezig. 
 
Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen 
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan. 
 
De locatie bevindt zich binnen zone “Recente bebouwing en buitengebied klei en ondergrond 
klei (B5/O3)” van de bodemkwaliteitskaart van de Regio Kop van Noord-Holland (25-04-
2013). In de bovengrond van deze zone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor cadmium, 
kwik, lood, molybdeen, zink, minerale olie en PAK de (generieke) achtergrondwaarde. In de 
ondergrond overschrijdt de 95-percentielwaarde voor koper, kwik, lood, molybdeen, minerale 
olie en PAK de (generieke) achtergrondwaarde.  
 

2.4 Toekomstige situatie 
 

De locatie wordt mogelijk ontwikkeld voor woningbouw. De bestemming wordt ‘wonen’.  
 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 
 
Bodemopbouw 
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Voor de bodemopbouw in de gemeente Schagen is gekeken naar de Geologische Kaart van 
Nederland, Medemblik 14 West. Deze kaart geeft een beeld van de aan en nabij het maaiveld 
liggende holocene afzettingen.  
 
Er is een deklaag aanwezig, met een dikte van circa 15 meter. De deklaag behoort tot de 
Westland Formatie. De deklaag wordt in grote lijnen gevormd door middelfijn, tot uiterst fijne 
zanden, die sterk slibhoudend kunnen zijn en afgewisseld kunnen worden met kleilaagjes. 
 
Onder de deklaag is het eerste watervoerende pakket aanwezig. Dit pakket bestaat uit matig 
grof, tot matig fijn zand. Dit pakket is 200 tot 300 meter dik. 
 
Geohydrologie 
De waterstand in het eerste watervoerende pakket ligt tussen 1,0 en 1,5 meter min NAP. Uit 
de isohypsenkaart kan een grondwaterstroming in oostelijke tot zuidoostelijke richting worden 
afgeleid. Het grondwater in dit pakket stroomt in de richting van de Wieringermeer, alwaar 
grondwaterstanden van 3 tot 4 meter min NAP gebruikelijk zijn. 
 
Uit het verschil in stijghoogte tussen het grondwater in het eerste watervoerende pakket (NAP 
-1,5 m) en de peilen die door het waterschap worden aangehouden (tussen 1,05 en 1,15 m-
NAP) kan worden afgeleid dat er in Schagen sprake is van een inzijgingssituatie. 
 
Omtrent de plaatselijke stromingsrichting van het freatisch grondwater zijn geen gegevens 
bekend. Deze stromingsrichting wordt beïnvloed door plaatselijke factoren, zoals de 
aanwezigheid van oppervlaktewater, verhardingen, bebouwing, lekke 
riolen/hemelwaterafvoeren etc. 
 

2.6 Hypothese en onderzoeksopzet  
 
In verband met de aanwezigheid van twee ondergrondse tanks waarvan de 
verontreinigingssituatie en locatie niet duidelijk is, is de gehele locatie in enige mate verdacht 
op het voorkomen van een brandstofverontreiniging. Hiertoe worden alle boringen doorgezet 
tot in het grondwater om de trefkans op een eventuele mobiele verontreiniging te vergroten. 
Tevens wordt met een tankprikker gezocht op de vermoedelijke locaties van de tanks (onder 
andere op aanwijzing van de gemeente). Voor het overige wordt geen verontreiniging 
verwacht boven de 95-percentielwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. De 
locatie wordt aangemerkt als onverdacht (ten aanzien van lokale verontreiniging). De 
onderzoeksstrategie volgt de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige 
locatie (ONV-NL)" van de NEN 5740. Ter plaatse van de ligging van de slootdempingen 
wordt één boring per demping verricht om vast te stellen of het dempingsmateriaal bestaat uit 
gebiedseigen grond. 
 
Tijdens het veldwerk is één tank aangetroffen. Rond deze tank is de strategie 
“Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meerdere ondergrondse 
opslagtanks (VEP-OO)” van de NEN 5740 aangehouden. In de bodem ter plaatse kunnen 
verhogingen aan minerale olie worden verwacht. 
 
In verband met de recente sloop van asbesthoudende bebouwing is het denkbaar dat er asbest 
in de bodem terecht is gekomen. De bovengrond van de locatie is derhalve verdacht op het 
voorkomen van asbest. Het onderzoek volgt de “Onderzoeksstrategie voor een verdachte 
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locatie met een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging op schaal van monsterneming 
(VED-HE)” van de NEN 5707. 
 
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van 
een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
 
 

3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering 
 
Het verrichten van de boringen, het graven van de asbestinspectiegaten en het plaatsen van de 
peilbuizen heeft plaatsgevonden op 29 augustus 2016 onder leiding van dhr. R.B. Hager. Het 
grondwater is op 8 september 2016 bemonsterd door dhr. P. Hegeman.  
 
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie 26 boringen verricht (nrs. 01 t/m 26). De 
boringen 22 en 23 zijn verricht ter plaatse van de vermoedelijke ligging van de tank op het 
adres Doorbraak 9. De boringen 06, 24, 25 en 26 zijn verricht rond de tank op het terrein 
Doorbraak 13. De overige boringen zijn verspreid over de onderzoekslocatie verricht. 
 
De boringen 01 tot en met 21 zijn gecombineerd met een asbestinspectiegat (0,3x0,3x0,5 
meter) in verband met het asbestonderzoek. De boringen 06 en 14 zijn voorzien van een 
peilbuis. Aanvullend is boring 25, verricht naast de tank, voorzien van een peilbuis in verband 
met de zintuiglijke waarneming van een brandstofverontreiniging.  
 
De ligging van de boringen, inspectiegaten en de peilbuizen is weergegeven in bijlage I. 
 
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 1,2 m-mv. De boringen 04, 12, 22, 
23, 24, en 26 zijn uitgevoerd tot 2,0 m-mv. De boringen 06, 14, en 25 zijn doorgezet tot 2,5 
m-mv. 
 
Rondom de boringen 22 en 23 en op aanwijzen van een medewerker van de gemeente Schagen 
is op een deel van de onderzoekslocatie intensief gezocht naar de ondergrondse tank ter plaatse 
van huisnummer 9. Deze is echter niet aangetroffen.  
 

3.2 Resultaten  
 

3.2.1 Grond  
 
Bodemopbouw 
Vanaf het maaiveld tot een diepte van 2,5 m-mv bestaat de bodem afwisselend uit zand en 
klei. De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de bovengrond zijn veelal sporen baksteen, beton en/of plastic aangetroffen. Ter plaatse van 
voormalig adres Doorbraak 13 is de tank aangetroffen. Op deze locatie is in boring 25 op een 
diepte van 1,2 – 1,5 m-mv een zwakke olie-waterreactie en een zwakke brandstofgeur 



  Project 25819 
 
 
 
 

 
 
 

5 

waargenomen. In de omliggende boringen 24, 26 en 06 is zintuiglijk geen waarneming gedaan 
die duidt op het voorkomen van een brandstofverontreiniging.  
 
Ter plaatse van de slootdempingen is in de boringen 04 en 12 een zwak tot matig slibhoudende 
laag in de ondergrond aangetroffen. Het dempingsmateriaal bestaat uit de lokale bovengrond.  
 
Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.  
 

3.2.2 Grondwater  
 
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername 
van het grondwater.  
 
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater 
peilbuis filterstelling 

(m-mv) 
grondwaterstand  
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm) 

Troebelheid (NTU) 

14 1,50 – 2,50 0,97 5,0 1,54 0 

25 1,50 – 2,50 1,53 5,1 2,55 0 

 
Tijdens het veldwerk is de grondwaterstand hoger ingeschat dan deze daadwerkelijk is 
gemeten. Hierdoor staat de bovenzijde van het filter van de peilbuis minder dan de 
voorgeschreven 0,5 m onder de grondwaterspiegel. Omdat visueel en analytisch geen 
significante verontreiniging is aangetoond, is dit geen kritische afwijking. 
 
 

4 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. 
 

4.1 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 
1 juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrond-
waarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventiewaarden (grond en grondwater) 
gedefinieerd. In de NEN 5740 is daarnaast een tussenwaarde (T-waarde) gedefinieerd als het 
rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. 
Overschrijdingen van de normen kunnen worden geïnterpreteerd als een: 
 

lichte verhoging: gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
matige verhoging:  gehalte > T-waarde (tussenwaarde) 
sterke verhoging: gehalte > interventiewaarde 

 
Een verhoging ten opzichte van de T- of interventiewaarde vormt aanleiding tot het uitvoeren 
van een aanvullend onderzoek.  
 
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% 
organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de 
landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). De toetsing is 
opgenomen in bijlage III.  
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De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de 
interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. 
Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron (menselijk 
handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige normen. Het 
gehalte barium moet wel gemeten blijven worden. 
 
Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan 
een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, 
dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 
m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. 
 
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging dat is ontstaan vóór 1987 geldt formeel een 
saneringsplicht. In de praktijk wordt een sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van 
actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging (bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij 
ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een historische verontreiniging 
geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van 
een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet 
bodembescherming dient een nieuw geval van bodemverontreiniging, ongeacht de mate en 
omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden verwijderd. 
 

4.2 Analyses grond  
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 4.1: Gestandaardiseerde analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) 
Ref Monsters  

(m-mv) 
Waarnemingen Ba@ Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn Olie PAK PCB 

Bovengrond 

BG1 02 (0,00-0,30) 
03 (0,00-0,30) 
04 (0,00-0,40) 
05 (0,00-0,50) 
06 (0,00-0,40)) 

Baksteen+ 
Baksteen+ 
Baksteen+ 
Beton+ plastic+ 
Baksteen+ plastic+ 

- - - - 0,24 210 - - 400 - 17 - 

BG2 07 (0,00-0,40) 
08 (0,00-0,50) 
09 (0,00-0,50) 
21 (0,00-0,50) 

Baksteen+ 
Baksteen+ beton+ 
Baksteen+ beton+ 
Baksteen+ 

- - - - - - - - - - - - 

BG3 13 (0,00-0,40) 
14 (0,00-0,40) 
19 (0,00-0,40) 
23 (0,00-0,50) 
26 (0,00-0,40) 

Baksteen+ beton+ 
Baksteen+ plastic+ 
Baksteen+ 
Baksteen+ 
Baksteen+ 

- - - - - - - - - 370 15 - 

Ondergrond 

OG1 04 (0,40-0,90) 
13 (0,40-0,90) 
14 (0,40-0,90) 
26 (0,40-0,90) 

Baksteen+ 
Baksteen+ slib+ 
Baksteen+ 
Baksteen+ 

- - - - 0,26 - - - - - - - 

OG2 06 (1,50-2,00) 
14 (1,40-1,90) 
22 (1,20-1,70) 
24 (0,50-1,00) 
25 (0,50-0,80) 

 
 
 
Baksteen+ 

- - - - - - - - - - - - 

Ondergrondse tank Doorbraak 13 

Olie1 25 (1,20-1,50) Olie-waterreactie+ 
Brandstofgeur+ 

         980   
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Ref Monsters  
(m-mv) 

Waarnemingen Ba@ Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn Olie PAK PCB 

Olie2 24 (1,30-1,60) 
25 (1,50-2,00) 
26 (0,90-1,40) 

          -   

ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
blanco : geen analyse uitgevoerd 
Ba@ : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920) 
- : het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of detectielimiet) 
getal : het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde 
getal* : het gehalte overschrijdt de T-waarde 
getal** : het gehalte overschrijdt de interventiewaarde 

 
Mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. 
Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de 
grond. De monsters van de grond rond de ondergrondse tank zijn geanalyseerd op minerale 
olie. 
 
In het monster van de zintuiglijk verontreinigde laag ter plaatse van de ondergrondse tank (, 
boring 25, 1,20 – 1,50 m-mv) is het gehalte minerale olie licht verhoogd. Uit het 
oliechromatogram kan worden afgeleid dat de verhoging wordt veroorzaakt door 
huisbrandolie. In het mengmonster van de omliggende boringen evenals de onderliggende laag 
is geen verhoging aan minerale olie aangetoond.  
 
Voor het overige zijn er in de bovengrond van de locatie lichte verhogingen aan kwik, lood, 
zink, PAK en minerale olie aangetoond. De verhoging aan minerale olie wordt veroorzaakt 
door de aanwezigheid van PAK-verbindingen.  
 
In de ondergrond is het gehalte kwik licht verhoogd.  
 

4.3 Analyses grondwater  
 
De analyseresultaten van grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwater (μg/l) 
Peilbuis filterstelling 

(m-mv) 
Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn VAK Olie VOCl 

B T E X S N 

14 1,50 – 2,50 140 - - - - - - - - - - - - - - - - 

25 1,50 – 2,50 210 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- : de concentratie is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (of detectielimiet) 
getal : de concentratie overschrijdt de streefwaarde 
getal* : de concentratie overschrijdt de T-waarde 
getal** : de concentratie overschrijdt de interventiewaarde 
 
Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze wordt een breed 
beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit. 
 
In de peilbuis ter plaatse van de ondergrondse tank (peilbuis 25) is geen verhoging aan 
minerale olie aangetoond.  
 
Voor het overige is er in het grondwater een lichte verhoging aan barium gemeten. Deze 
verhoging is van natuurlijke herkomst. 
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5 ANALYSES ASBEST 
 
De analyses zijn uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd laboratorium.  
 

5.1 Toetsingskader asbest 
 
Voor asbest in grond geldt een interventiewaarde van 100 mg/kg ds gewogen, zoals 
opgenomen in bijlage 1 van de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’. Gewogen betekent 
dat de toetswaarde op de volgende manier wordt berekend: 
 

toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc) 
 
Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform de 
Wet bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de 
verontreiniging bij het huidig en toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch 
saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol Asbest’, opgenomen als bijlage 
in de hierboven genoemde circulaire.  
 
Voor asbest in grond geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor asbest ligt op 
het niveau van verwaarloosbaar risico. Grond met een asbestgehalte kleiner dan de 
interventiewaarde kan worden beschouwd als “asbestvrij”. 
 
Toetsing verkennend onderzoek 
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging 
van de bodem met asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.  
 
Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde 
gecorrigeerd met een factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 
mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds 
geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte groter dan 50 mg/kg ds 
dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd.  
 

5.2 Analyses asbest 
 
Grove fractie  
Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. opgemerkt wordt dat de locatie 
begroeid is met gras en onkruid waardoor de inspectie-efficiëntie circa 70% bedroeg. Tijdens 
de visuele inspectie van de opgegraven grond is eveneens geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen.  
 
Fijne fractie 
Voor het onderzoek van de fijne fractie is een aantal mengmonsters samengesteld: 
 

ASB1: 01 (0,00-0,50) 02 (0,00-0,30) 03 (0,00-0,50) 04 (0,00-0,40) 05 (0,00-0,50)   
ASB2: 06 (0,00-0,40) 07 (0,00-0,40) 08 (0,00-0,50) 09 (0,00-0,50) 10 (0,00-0,50) 
ASB3: 11 (0,00-0,40) 12 (0,04-0,30) 13 (0,00-0,40) 14 (0,00-0,40) 15 (0,00-0,50) 
ASB4: 16 (0,00-0,40) 17 (0,00-0,40) 18 (0,00-0,50) 19 (0,00-0,40) 20 (0,20-0,50) 

 
De mengmonsters zijn geanalyseerd op asbest. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 
IV. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.1. 
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Totaalresultaat 
In tabel 5.1 zijn de voor de toetsing relevante analyseresultaten weergegeven, alsmede het 
totaalgehalte.  
 
Tabel 5.1: resultaten verkennend asbestonderzoek – bepaling indicatief gehalte in mg/kg ds 
Ref Gat (monster m-mv) Verzamelmonster (> 2 cm), 

gemeten waarde 
Grond(meng)monster (< 2 cm), 

gemeten waarde 
Totaalgehalte, 

gewogen# 
 

(afgerond) serpentijn amfibool serpentijn amfibool 

ASB1 

01 (0,00-0,50)  
02 (0,00-0,30)  
03 (0,00-0,50)  
04 (0,00-0,40)  
05 (0,00-0,50) 

- - 0 0 0,0 

ASB2 

06 (0,00-0,40)  
07 (0,00-0,40)  
08 (0,00-0,50)  
09 (0,00-0,50)  
10 (0,00-0,50) 

- - 0 0 0,0 

ASB3 

11 (0,00-0,40)  
12 (0,04-0,30)  
13 (0,00-0,40)  
14 (0,00-0,40)  
15 (0,00-0,50) 

- - 0 0 0,0 

ASB4 

16 (0,00-0,40)  
17 (0,00-0,40)  
18 (0,00-0,50)  
19 (0,00-0,40)  
20 (0,20-0,50) 

- - 0 0 0,0 

Ref  referentie op analysecertificaat 
-   niet aangetroffen 
#   gewogen toetswaarde = serpentijn + 10 x amfibool  
**  het gehalte overschrijdt de interventiewaarde 
 
In geen van de geanalyseerde mengmonsters van de grond is analytisch asbest aangetoond.  
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Doorbraak 
9-13 te Warmenhuizen is vastgelegd. 
 

6.1 Conclusies 
 
De gestelde hypothese, dat in de bodem rond de ondergrondse brandstoftanks verhogingen aan 
minerale olie kunnen worden verwacht, is bevestigd. In de grond (1,2 -1,5 m-mv) ter plaatse 
van de ondergrondse huisbrandolietank (10.000 ltr.) op adres Doorbraak 13 is een lichte 
verhoging aan minerale olie aangetoond. Deze verhoging wordt veroorzaakt door 
huisbrandolie. De verontreiniging is visueel en analytisch afgeperkt middels de boringen 06, 
24 en 26.  In de onderliggende bodemlaag van boring 25 (1,5 - 2,0 m-mv) is eveneens geen 
verhoging aan minerale olie aangetoond. In het grondwater is geen verhoging aan minerale 
olie geconstateerd. Geconcludeerd kan worden dat rondom de ondergrondse tank een beperkte 
lichte olieverontreiniging aanwezig is. 
 
Ter plaatse van huisnummer 9 is rondom de boringen 22 en 23 en op aanwijzen van een 
medewerker van de gemeente Schagen op een deel van de onderzoekslocatie middels een 
tankenprikker intensief gezocht naar de tweede ondergrondse huisbrandolietank (6.000 ltr.). 
Deze is echter niet aangetroffen. Op basis van de verstrekte gegevens van de RUD NHN zou 
deze ondergrondse tank in 2000 zijn gereinigd en afgevuld met zand. In de boringen op dit 
terreindeel is visueel geen brandstofverontreiniging aangetroffen. Vooralsnog wordt derhalve 
geen grootschalige brandstofverontreiniging verwacht. 
 
De slootdempingen op de locatie zijn op basis van de uitgevoerde boringen 
hoogstwaarschijnlijk gedempt met gebiedseigen grond. 
 
De gestelde hypothese, dat op het overige deel van de locatie geen verontreiniging wordt 
verwacht boven de 95-percentielwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart, is 
bevestigd. Er zijn maximaal lichte verhogingen aangetoond in de boven- en ondergrond en in 
het grondwater. 
 
De gestelde hypothese, dat in verband met de recente sloop van asbesthoudende bebouwing 
de bovengrond verdacht is op het voorkomen van asbest, is niet bevestigd. Er is visueel en 
analytisch geen asbest aangetoond.   

 
6.2 Aanbevelingen 

 
Op de onderzoekslocatie zijn twee ondergrondse huisbrandolietanks aanwezig. De 
ondergrondse tank (10.000 ltr.) ter plaatse van het perceel Doorbraak 11-13 is tijdens het 
veldwerk aangetroffen. Deze tanks is uit informatie van de RUD NHN in 1999 gesaneerd en 
afgevuld met zand. Er is echter geen KIWA-certificaat bekend van de sanering. Geadviseerd 
wordt om de tank voorafgaand aan de herontwikkeling te verwijderen en af te voeren naar een 
erkende verwerker. Voor het reinigen of verwijderen van ongebruikte ondergrondse tanks, 
door een gecertificeerd bedrijf, geldt een wettelijke verplichting conform het 
Activiteitenbesluit (artikel 3.37). Bij het verwijderen van de ondergrondse olietank dient de 
licht verontreinigde grond separaat te worden ontgraven en afgevoerd te worden naar een 
erkende verwerker. Geadviseerd wordt om de sanering van de tank onder milieukundige 
begeleiding uit te voeren. De BRL6000 en 7000 zijn hierbij niet van toepassing.  
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Ter plaatse van het perceel Doorbraak 9 zou ook een ondergrondse huisbrandolietank (6.000 
ltr.) aanwezig zijn. Ondanks intensief onderzoek is de tank niet aangetroffen. De exacte ligging 
van de tank is niet te achterhalen op basis van archiefstukken (o.a. bouwtekeningen). 
Geadviseerd wordt om tijdens graafwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van een 
ondergrondse tank op het westelijk terreindeel. Eventueel kan worden overwogen om de tank 
op te sporen middels het graven van proefsleuven met behulp van een mobiele kraan. Indien 
de tank tijdens graafwerkzaamheden wordt aangetroffen dient direct contact te worden 
opgenomen met het bevoegd gezag (RUD NHN) en dient middels een bodemonderzoek te 
worden bepaald of er sprake is van een brandstofverontreiniging rondom de tank. Op basis 
van het onderhavig onderzoek wordt vooralsnog geen grootschalige brandstofverontreiniging 
verwacht.  
 
Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de bouw vrijkomt te hergebruiken binnen de 
perceelsgrenzen (m.u.v. de visueel verontreinigde grond rondom de ondergrondse tank). 
Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport worden afgevoerd naar een 
grondbank of -depot. Als de grond wordt afgevoerd voor hergebruik elders, is (normaliter) 
eerst een keuring nodig conform het Besluit Bodemkwaliteit. Met name bij grotere partijen 
grond is dit laatste voordeliger dan afvoeren naar een grondbank of -depot. Indien de gemeente 
beschikt over een bodemkwaliteitskaart, is in sommige gevallen hergebruik mogelijk zonder 
aanvullend onderzoek.  
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BIJLAGE II 



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

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



Project: 25819Projectnaam: doorbraak 9-13

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 01

0

50

100

150

1 mm

2

3

gras0

Zand, matig fijn, beige, 45l geinspecteerd. 
geen avm. g/f 0/100.

50

Klei, zwak siltig, zwak zandig, grijs

150

Boring: 02

0

50

100

1 mm

2

3

gras0

Klei, matig humeus, matig zandig, sporen 
baksteen, bruin, totaal 45l geinspecteerd. 
geen avm. g/f 1/99. 45l geinspecteerd.

30

Klei, matig siltig, matig zandig, sporen 
roest, lichtgrijs

130

Boring: 03

0

50

100

1
4

2

3

gras0

Klei, matig humeus, matig zandig, sporen 
baksteen, bruin, 45l geinspecteerd. geen 
avm. g/f 1/99. 45l geinspecteerd.

80

Klei, matig siltig, sterk zandig, sporen 
roest, lichtgrijs

130

Boring: 04

0

50

100

150

200

1 mm

2

3

4

5

gras0

Klei, zwak humeus, matig zandig, sporen 
baksteen, bruin, 45l geinspecteerd. geen 
avm. g/f 1/99.

40

Klei, matig zandig, matig siltig, sporen 
baksteen, grijs

140

Klei, matig humeus, zwak slibhoudend, 
bruingrijs

180

Zand, matig fijn, grijs
200

Boring: 05

0

50

100

150

2 mm

07

4

braak0

Klei, uiterst zandig, sporen plastic, sporen 
beton, grijsbeige, geroerd. 45l 
geinspecteerd. geen avm. g/f 1/99.

60

Klei, matig siltig, zwak zandig, sporen 
roest, lichtgrijs

150

Boring: 06

0

50

100

150

200

250

1 mm

2

3

5

6

braak0

Klei, uiterst zandig, matig humeus, sporen 
baksteen, sporen plastic, lichtbruin, 
geroerd. 45l geinspecteerd. geen avm. g/f 
1/99.

40

Klei, matig humeus, matig zandig, bruin, 
geroerd

90

Klei, uiterst zandig, matig siltig, grijs

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs

250



Project: 25819Projectnaam: doorbraak 9-13

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 07

0

50

100

1 mm

2

3

braak0

Klei, uiterst zandig, sporen baksteen, 
sporen hout, grijsbeige, geroerd. 45l 
geinspecteerd. geen avm. g/f 1/99.

40

Klei, matig siltig, matig zandig, grijs

120

Boring: 08

0

50

100

1 mm

2

3

braak0

Klei, uiterst zandig, zwak betonhoudend, 
sporen baksteen, beigegrijs, geroerd. 45l 
geinspecteerd. geen avm. g/f 1/99.

70

Klei, matig siltig, zwak zandig, sporen 
roest, lichtgrijs

120

Boring: 09

0

50

100

1 mm

2

3

braak0

Klei, uiterst zandig, sporen beton, sporen 
baksteen, grijsbeige, geroerd. 45l 
geinspecteerd. geen avm. g/f 1/99.

90

Klei, matig siltig, matig zandig, sporen 
roest, lichtgrijs

140

Boring: 10

0

50

100

1 mm4

2

3

braak0

Zand, matig fijn, beige, 45l geinspecteerd. 
geen avm. g/f 0/100.

50

Klei, sterk siltig, matig zandig, grijs

100

Klei, sterk siltig, sterk zandig, grijs

130

Boring: 11

0

50

100

1 mm

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, sporen 
baksteen, beigebruin, 45l geinspecteerd. 
geen avm. g/f 1/99.

40

Klei, sterk humeus, matig zandig, bruin

80

Klei, matig siltig, matig zandig, sporen 
roest, grijs

130

Boring: 12

0

50

100

150

200

2 mm

3

4

5

6

tegel0
4

Zand, matig fijn, beige, totaal 45l 
geinspecteerd. geen avm. g/f 0/100.30

Klei, zwak siltig, matig zandig, zwak 
humeus, grijs

70

Klei, matig zandig, matig siltig, grijs

120

Klei, matig zandig, matig siltig, matig 
slibhoudend, zwart

150

Klei, sterk zandig, matig siltig, resten 
planten, grijs

200



Project: 25819Projectnaam: doorbraak 9-13

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 13

0

50

100

1 mm

2

4

braak0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, sporen 
baksteen, sporen beton, beigebruin, 
geroerd. 45l geinspecteerd. geen avm. g/f 
1/99.

40

Klei, matig siltig, sterk zandig, sporen slib, 
sporen baksteen, donkergrijs

110

Klei, matig siltig, matig zandig, sporen 
roest, grijs

140

Boring: 14

0

50

100

150

200

250

1 mm

2

3

4

5

braak0

Zand, zeer fijn, zwak kleiïg, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen plastic, 
beigebruin, 45l geinspecteerd. geen avm. 
g/f 1/99.

40

Klei, matig humeus, matig zandig, sporen 
baksteen, bruin

90

Klei, sterk siltig, matig zandig, lichtgrijs

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs

250

Boring: 15

0

50

100

1 mm

3

braak0

Klei, matig humeus, matig zandig, bruin, 
totaal 45l geinspecteerd. geen avm. g/f 
1/99.

60

Klei, matig siltig, grijs

120

Boring: 16

0

50

100

1 mm

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen beton, 
lichtbruin, 45l geinspecteerd. geen avm. 
g/f 1/99.

40

Klei, matig siltig, uiterst zandig, sporen 
roest, donkergrijs70

Klei, sterk siltig, matig zandig, lichtgrijs

120

Boring: 17

0

50

100

1 mm

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen beton, 
lichtbruin, 45l geinspecteerd. geen avm. 
g/f 1/99.

40

Klei, matig siltig, matig zandig, matig 
humeus, sporen roest, bruin

90

Klei, sterk siltig, zwak zandig, lichtgrijs

130

Boring: 18

0

50

100

1 mm

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, beige, 45l 
geinspecteerd. geen avm. g/f 0/100.

50

Zand, matig fijn, grijs
70

Klei, matig zandig, matig siltig, grijs

120



Project: 25819Projectnaam: doorbraak 9-13

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 19

0

50

100

1 mm

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, matig 
humeus, sporen baksteen, lichtbruin, 45l 
geinspecteerd. geen avm. g/f 1/99.

40

Klei, matig siltig, matig zandig, zwak 
humeus, grijsbruin

70

Klei, sterk siltig, zwak zandig, lichtgrijs

120

Boring: 20

0

50

100

150

1

mm

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, beige

30

Klei, matig humeus, matig zandig, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin

70

Klei, matig humeus, bruin

140

Klei, matig siltig, matig zandig, grijs
150

Boring: 21

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Klei, uiterst zandig, sporen leisteen, 
sporen baksteen, sporen grind, grijsbeige, 
geroerd. 45l geinspecteerd. geen avm. g/f 
1/99.

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
zandig, resten planten, bruingrijs

140

Zand, matig fijn, beige
150

Boring: 22

0

50

100

150

200

1

3

5

braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, sporen 
baksteen, bruin, geroerd

60

Klei, matig siltig, grijs

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs

200

Boring: 23

0

50

100

150

200

1

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, sporen baksteen, lichtbruin, 
geroerd

60

Klei, matig siltig, grijs

100

Klei, sterk siltig, grijs

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs

200

Boring: 24

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, sporen 
baksteen, lichtbruin, geroerd

130

Klei, matig siltig, zwak zandig, donkergrijs

200



Project: 25819Projectnaam: doorbraak 9-13

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 25

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4
7

5

6

braak0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, bruinbeige, geroerd

80

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
donkergrijs

120

Klei, matig siltig, matig zandig, zwakke 
olie-water reactie, zwakke brandstofgeur, 
grijs

150

Klei, sterk siltig, matig zandig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs

250

Boring: 26

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, sporen baksteen, lichtbruin

40

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak baksteenhoudend, 
bruin

90

Klei, matig siltig, zwak zandig, sporen 
roest, grijs

140

Klei, sterk siltig, lichtgrijs

200
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Toetsdatum: 6 september 2016 11:27BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

614533Certificaten

25819-doorbraak 9-13Project

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG1 02 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-40) 05 (0-50) 06 (0-40)Monsteromschrijving

3565622Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.2% (m/m ds)Organische stof

2522.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@68.968.9%droogrest

Metalen ICP-AES

@110100mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.540.46mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-5.85.3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-3732mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.6 AW0.240.23mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290504.2 AW210190mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1615mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301402.8 AW400350mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-14073mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.512 AW1717mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-0.0120.006mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG2 07 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 21 (0-50)Monsteromschrijving

3565623Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.1% (m/m ds)Organische stof

2513.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.780.7%droogrest

Metalen ICP-AES

@5233mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-5.13.3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-138.9mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.140.12mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-2016mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-139mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6041mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 79< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-0.770.77mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0160.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG3 13 (0-40) 14 (0-40) 19 (0-40) 23 (0-50) 26 (0-40)Monsteromschrijving

3565624Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.3% (m/m ds)Organische stof

2515.1% (m/m ds)Lutum
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Droogrest

@78.978.9%droogrest

Metalen ICP-AES

@3121mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-5.13.5mg/kg dskobalt (Co)

19011540-9.16.4mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.080.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-2016mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1410mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7251mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951901.9 AW37085mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.510 AW1515mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0210.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG1 04 (40-90) 13 (40-90) 14 (40-90) 26 (40-90)Monsteromschrijving

3565625Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.6% (m/m ds)Organische stof

2519.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@77.477.4%droogrest

Metalen ICP-AES

@5545mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.19< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-5.04.1mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2721mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.7 AW0.260.23mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-4134mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1613mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8265mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-1.01mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG2 06 (150-200) 14 (140-190) 22 (120-170) 24 (50-100) 25 (50-80)Monsteromschrijving

3565626Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.2% (m/m ds)Organische stof

259.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@69.569.5%droogrest
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Metalen ICP-AES

@< 29< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-6.43.2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 5.5< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.060.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 9< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1810mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-4527mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 58< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-0.0130.006mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaardex AW

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 2 september 2016 11:35BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

614676Certificaten

25819-doorbraak 9-13Project

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Olie1 25 (120-150)Monsteromschrijving

3565941Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.5% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@70.870.8%droogrest

Minerale olie

500025951905.1 AW980440mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Olie2 24 (130-160) 25 (150-200) 26 (90-140)Monsteromschrijving

3565942Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.2% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@72.472.4%droogrest

Minerale olie

50002595190-< 77< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaardex AW

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 13 september 2016 08:19BoToVa 1.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

616562Certificaten

25819-doorbraak 9-13Project

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

14-1-1 14 (150-250)Monsteromschrijving

3667398Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5502.8 S140µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-4.6µg/lkobalt (Co)

754515-2.6µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-11µg/lnikkel (Ni)

800432.565-20µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 3667398:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

25-1-1 25 (150-250)Monsteromschrijving

3667399Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5504.2 S210µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-3.8µg/lkobalt (Co)

754515-2.6µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-13µg/lnikkel (Ni)

800432.565-20µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 3667399:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer J. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 25819-doorbraak 9-13
Ons kenmerk : Project 614533
Validatieref. : 614533_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ZCRF-TKMQ-NLTM-FAKJ
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 6 september 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 68,9 80,7 78,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,2 3,1 2,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 22,0 13,8 15,1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 100 33 21
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,46 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,3 3,3 3,5
S koper (Cu) mg/kg ds 32 8,9 6,4
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,23 0,12 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 190 16 16
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 15 9 10
S zink (Zn) mg/kg ds 350 41 51

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 73 < 35 85

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 3,2 0,06 0,84
S anthraceen mg/kg ds 0,98 < 0,05 0,41
S fluoranteen mg/kg ds 4,4 0,15 3,9
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,7 0,08 2,0
S chryseen mg/kg ds 1,8 0,12 2,0
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 1,0 0,07 1,3
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,7 0,10 1,9
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,2 0,06 1,3
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,3 0,06 1,4

S som PAK (10) mg/kg ds 17 0,77 15

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,006 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614533
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
3565622 = BG1 02 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-40) 05 (0-50) 06 (0-40)
3565623 = BG2 07 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 21 (0-50)
3565624 = BG3 13 (0-40) 14 (0-40) 19 (0-40) 23 (0-50) 26 (0-40)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/08/2016 29/08/2016 29/08/2016
Ontvangstdatum opdracht : 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016
Startdatum : 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016
Monstercode : 3565622 3565623 3565624
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ZCRF-TKMQ-NLTM-FAKJ Ref.: 614533_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 77,4 69,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,6 4,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 19,3 9,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 45 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 4,1 3,2
S koper (Cu) mg/kg ds 21 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,23 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 34 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 13 10
S zink (Zn) mg/kg ds 65 27

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,10 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,22 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,10 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,13 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,10 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,12 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,10 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,10 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,006

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614533
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
3565625 = OG1 04 (40-90) 13 (40-90) 14 (40-90) 26 (40-90)
3565626 = OG2 06 (150-200) 14 (140-190) 22 (120-170) 24 (50-100) 25 (50-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/08/2016 29/08/2016
Ontvangstdatum opdracht : 30/08/2016 30/08/2016
Startdatum : 30/08/2016 30/08/2016
Monstercode : 3565625 3565626
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ZCRF-TKMQ-NLTM-FAKJ Ref.: 614533_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614533
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZCRF-TKMQ-NLTM-FAKJ Ref.: 614533_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3565622
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Uw referentie : BG1 02 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-40) 05 (0-50) 06 (0-40)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 15 %
2) fractie C19 - C29 57 %
3) fractie C29 - C35 24 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 73 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZCRF-TKMQ-NLTM-FAKJ Ref.: 614533_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3565624
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Uw referentie : BG3 13 (0-40) 14 (0-40) 19 (0-40) 23 (0-50) 26 (0-40)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 7 %
2) fractie C19 - C29 51 %
3) fractie C29 - C35 32 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 85 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZCRF-TKMQ-NLTM-FAKJ Ref.: 614533_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614533
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZCRF-TKMQ-NLTM-FAKJ Ref.: 614533_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer J. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 25819-doorbraak 9-13
Ons kenmerk : Project 614676
Validatieref. : 614676_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ELCH-GPIN-CJVA-WEDD
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 2 september 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 70,8 72,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,5 3,2

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 440 < 35

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614676
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
3565941 = Olie1 25 (120-150)
3565942 = Olie2 24 (130-160) 25 (150-200) 26 (90-140)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/08/2016 29/08/2016
Ontvangstdatum opdracht : 30/08/2016 30/08/2016
Startdatum : 30/08/2016 30/08/2016
Monstercode : 3565941 3565942
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ELCH-GPIN-CJVA-WEDD Ref.: 614676_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614676
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ELCH-GPIN-CJVA-WEDD Ref.: 614676_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3565941
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Uw referentie : Olie1 25 (120-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 64 %
2) fractie C19 - C29 30 %
3) fractie C29 - C35 4 %
4) fractie C35 -< C40 2 %

minerale olie gehalte: 440 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ELCH-GPIN-CJVA-WEDD Ref.: 614676_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614676
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ELCH-GPIN-CJVA-WEDD Ref.: 614676_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer J. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 25819-doorbraak 9-13
Ons kenmerk : Project 616562
Validatieref. : 616562_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : XTSX-JJWA-QHEB-GEMB
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 12 september 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 140 210
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 4,6 3,8
S koper (Cu) µg/l 2,6 2,6
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 11 13
S zink (Zn) µg/l 20 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1 < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 616562
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
3667398 = 14-1-1 14 (150-250)
3667399 = 25-1-1 25 (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/09/2016 08/09/2016
Ontvangstdatum opdracht : 08/09/2016 08/09/2016
Startdatum : 08/09/2016 08/09/2016
Monstercode : 3667398 3667399
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: XTSX-JJWA-QHEB-GEMB Ref.: 616562_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 616562
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XTSX-JJWA-QHEB-GEMB Ref.: 616562_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 616562
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XTSX-JJWA-QHEB-GEMB Ref.: 616562_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer J. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 25819-doorbraak 9-13
Ons kenmerk : Project 614534
Validatieref. : 614534_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ITSZ-PXXK-WKJR-YLVE
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 5 bijlage(n)

Amsterdam, 6 september 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Asbestonderzoek
S asbestonderzoek uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614534
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
3565627 = ASB1 01 (0-50) 02 (0-30) 03 (0-50) 04 (0-40) 05 (0-50)
3565628 = ASB2 06 (0-40) 07 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50)
3565629 = ASB3 11 (0-40) 12 (4-30) 13 (0-40) 14 (0-40) 15 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/08/2016 29/08/2016 29/08/2016
Ontvangstdatum opdracht : 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016
Startdatum : 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016
Monstercode : 3565627 3565628 3565629
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ITSZ-PXXK-WKJR-YLVE Ref.: 614534_certificaat_v1



Asbestonderzoek
S asbestonderzoek uitgevoerd

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614534
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
3565630 = ASB4 16 (0-40) 17 (0-40) 18 (0-50) 19 (0-40) 20 (20-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/08/2016
Ontvangstdatum opdracht : 30/08/2016
Startdatum : 30/08/2016
Monstercode : 3565630
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ITSZ-PXXK-WKJR-YLVE Ref.: 614534_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven in een aparte bijlage als
onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek
geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de
opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf
heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins
Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit
alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614534
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ITSZ-PXXK-WKJR-YLVE Ref.: 614534_certificaat_v1



Monstercode : 3565627
Uw referentie : ASB1 01 (0-50) 02 (0-30) 03 (0-50) 04 (0-40) 05 (0-50)

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.S.
Datum geanalyseerd : 06-09-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 11220 g
Droge massa aangeleverde monster : 8819 g
Percentage droogrest : 78,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 8280,1 96,3 9,9 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 101,0 1,2 5,6 5,54 0 0,0
1-2 mm 52,4 0,6 11,6 22,14 0 0,0
2-4 mm 32,1 0,4 32,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 34,3 0,4 34,3 100,00 0 0,0
8-16 mm 46,1 0,5 46,1 100,00 0 0,0
>16 mm 52,8 0,6 52,8 100,00 0 0,0
Totaal 8598,8 100,0 192,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,6 0,0 1,5 <1,6 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,6 mg/kg ds

Bijlage 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614534
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ITSZ-PXXK-WKJR-YLVE Ref.: 614534_certificaat_v1



Monstercode : 3565628
Uw referentie : ASB2 06 (0-40) 07 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50)

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.S.
Datum geanalyseerd : 06-09-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 11650 g
Droge massa aangeleverde monster : 8586 g
Percentage droogrest : 73,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 7780,7 94,5 3,9 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 91,7 1,1 9,2 10,03 0 0,0
1-2 mm 47,1 0,6 14,7 31,21 0 0,0
2-4 mm 31,0 0,4 31,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 39,8 0,5 39,8 100,00 0 0,0
8-16 mm 58,7 0,7 58,7 100,00 0 0,0
>16 mm 183,3 2,2 183,3 100,00 0 0,0
Totaal 8232,3 100,0 340,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,0 0,0 0,9 <1,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,0 mg/kg ds

Bijlage 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614534
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ITSZ-PXXK-WKJR-YLVE Ref.: 614534_certificaat_v1



Monstercode : 3565629
Uw referentie : ASB3 11 (0-40) 12 (4-30) 13 (0-40) 14 (0-40) 15 (0-50)

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 06-09-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 11550 g
Droge massa aangeleverde monster : 8120 g
Percentage droogrest : 70,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 7371,7 94,0 7,3 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 127,7 1,6 7,6 5,95 0 0,0
1-2 mm 61,7 0,8 12,9 20,91 0 0,0
2-4 mm 46,8 0,6 46,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 74,5 0,9 74,5 100,00 0 0,0
8-16 mm 77,2 1,0 77,2 100,00 0 0,0
>16 mm 85,9 1,1 85,9 100,00 0 0,0
Totaal 7845,5 100,0 312,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,7 0,0 1,7 <1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,7 mg/kg ds

Bijlage 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614534
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ITSZ-PXXK-WKJR-YLVE Ref.: 614534_certificaat_v1



Monstercode : 3565630
Uw referentie : ASB4 16 (0-40) 17 (0-40) 18 (0-50) 19 (0-40) 20 (20-50)

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 06-09-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 10520 g
Droge massa aangeleverde monster : 9479 g
Percentage droogrest : 90,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 8901,9 97,7 5,0 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 42,1 0,5 5,0 11,88 0 0,0
1-2 mm 26,2 0,3 6,5 24,81 0 0,0
2-4 mm 21,3 0,2 21,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 29,6 0,3 29,6 100,00 0 0,0
8-16 mm 48,9 0,5 48,9 100,00 0 0,0
>16 mm 39,1 0,4 39,1 100,00 0 0,0
Totaal 9109,1 100,0 155,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,0 0,0 0,9 <1,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,0 mg/kg ds

Bijlage 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614534
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ITSZ-PXXK-WKJR-YLVE Ref.: 614534_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest onderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5707 (2003)

Bijlage 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 614534
Project omschrijving : 25819-doorbraak 9-13
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ITSZ-PXXK-WKJR-YLVE Ref.: 614534_certificaat_v1



                         
 
                    
 

BIJLAGE V 

 
 



Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen 
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
 
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend 
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.  
 
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) *  

Polychloorbifenylen (PCB) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: diepte in meter minus maaiveld 
 
pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen 
 
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt. Conform het Kwaliteitshandboek 
van Grondslag wordt de troebelheid in afwijking van de NEN5744:2011 direct bij terugkomst op kantoor gemeten 
in plaats van in het veld. In het Kwaliteitshandboek is hiervoor de motivatie opgenomen.  
 
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem 
 
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
 
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk 
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een 
aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 

Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen 

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
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Conserveringstermijnen: 
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn. 
Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd analyseren van monsters bij nader onderzoek. 
Overschrijding van de conserveringstermijn leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. De 
maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden (aromaten, naftaleen) geldt een 
termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een 
langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, organische stof 28 dagen, zware metalen 6 maanden). 
Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009). De conserveringstermijn 
is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet meer dan 2,5 of 5 % 
bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 
 
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt 
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek 
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en 
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. 
 
Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd 
worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop 
een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de 
conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment van 
monstername. 
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Ilse Sesing

Van: Wagenaar, Ruud <R.Wagenaar@hhnk.nl>
Verzonden: maandag 5 september 2016 16:17
Aan: Ruimtelijkeplannen
CC: Bart-Jan Odie
Onderwerp: Vooroverleg 3.1.1 Bro plan Dorpshart Warmenhuizen
Bijlagen: kaartje plangebied plan Dorpshart Warmenhuizen.jpg; presentatie 

(stedenbouwkundig kader) plan Dorpshart warmenhuizen.pdf; image6f11bf.jpg; 
image41fbfa.png; imaged1bc93.png; image26c97f.gif

Geachte college, 
 
In het kader van het artikel 3.1.1 Besluit op de ruimtelijke ordening vraagt u ons per 
e-mail van 4 augustus 2016 om een reactie op het plan “Dorpshart Warmenhuizen”. Het 
plan voorziet in de ontwikkeling van woningbouw op de locatie aan De Doorbraak, hoek 
Sportlaan, in Warmenhuizen. De inhoud van dit plan geeft ons aanleiding om te 
reageren. 
 

Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied ligt in de polder ‘Geestmerambacht’ in het peilgebied 03751‐09 met een streefpeil van NAP ‐2,40 
meter. Het gebied watert af middels een stelsel van primaire waterlopen naar het gemaal ‘Geestmerambacht ‐ 
Wagenweg’. Daar wordt het water via dit gemaal op de Schermerboezem uitgeslagen.  
 
Waterkwantiteit 
Uit de ingediende gegevens blijkt dat de realisatie van het plan een substantiële toename van verharding en 
bebouwing tot gevolg heeft. Door deze toename aan verharding zal de neerslag versneld worden afgevoerd naar het 
oppervlaktewater. Zonder compenserende maatregelen zal de waterhuishoudkundige situatie hierdoor 
verslechteren. De initiatiefnemer van het plan is verantwoordelijk voor de regeling, de financiering en de realisatie 
van compenserende maatregelen. U geeft aan dat het oppervlak aan verhardingtoename op dit moment nog niet 
duidelijk is. Dit zal te zijner tijd worden bepaald bij de verdere planuitwerking en aangegeven bij de in te dienen 
aanvraag voor watervergunning. 
 

Gezien de lokale bodemomstandigheden leent het gebied zich er niet voor om snel water in de bodem te 
infiltreren. Wij adviseren u daarom om de effecten van de verhardingstoename te compenseren door de aanleg 
van extra oppervlaktewater. Het wateroppervlak in het peilgebied 03751-09 (NAP-2,40 m) dient hiervoor te 
worden uitgebreid met 16% van de verhardingstoename. Hierbij is uitgegaan van een peilstijging van 0,26 meter 
die statistisch eens in de 25 jaar kan voorkomen, een bemalingcapaciteit van 14,4 mm/dag, een drooglegging van 
1,5 meter en grondsoort klei.  
Naast de compensatie van de verhardingstoename dienen eventuele dempingen van het oppervlaktewater ook één 
op één te worden gecompenseerd. Over de invulling van deze compensatie treden wij graag met u in overleg. 
 
Waterkwaliteit/Riolering 
Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Lozingen op het 
oppervlaktewater vanuit hemelwaterstelsels kunnen door ongewenste lozingen in de hemelwaterriolering leiden tot 
verontreiniging van het oppervlaktewater. Het hoogheemraadschap adviseert, en ziet toe hoe het beste met 
lozingen kan worden omgegaan. Daarnaast kan met een goede inrichting van het watersysteem sturing worden 
gegeven aan de kwaliteit van het watersysteem. 
 
De gemeente heeft de zorgplicht voor het hemelwater. Dit houdt in dat zij op een verantwoorde wijze met het 
hemelwater dient om te gaan. Indien er een vermoeden is dat het afstromende hemelwater verontreinigingen (kan) 
bevat(ten) (bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van uitlogende bouwmetalen of door verontreinigende 
activiteiten) of indien het hemelwater loost op kwetsbaar water (EHS, zwemwater, etc.) dan moet de gemeente in 
overleg met het hoogheemraadschap naar een doelmatige oplossing zoeken. 
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Vergunningen en ontheffingen 
Voor werkzaamheden in, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen, alsmede voor het doen van lozingen 
op het oppervlaktewater en het realiseren van verhardingstoenames groter dan 800 m² is een watervergunning 
nodig. Daarnaast is voor werkzaamheden op of langs wegen (bv. uitritten, kabels en leidingen) in beheer bij het 
hoogheemraadschap ontheffing nodig op grond van de Wegenverordening HHNK 2013.  
 
Een aanvraag om een watervergunning kunt u indienen via het omgevingsloket online via www.omgevingsloket.nl. 
Meer informatie over de Waterwet en het aanvragen van een watervergunning kunt u vinden op: www.hhnk.nl. 
Voor een voorspoedige afhandeling van de aanvraag adviseren wij u om het formulier zo volledig mogelijk in te 
vullen. Voor vragen betreffende het indienen van een aanvraag watervergunning kan contact worden opgenomen 
met het cluster Vergunningen via telefoonnummer 072 – 582 8282. Wij adviseren u om ruim voordat u/de 
initiatiefnemer van plan is met de werkzaamheden te beginnen contact met het cluster Vergunningen op te nemen.
 
Tot slot 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien bovenstaande reactie aanleiding geeft 
tot vragen, kunt u contact opnemen met ondergetekende via onderstaande contactgegevens.  
 
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. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Wagenaar 
Beleidsondersteunend medewerker A 
Afdeling Watersystemen 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Bezoekadres: 
Bevelandseweg 1 
1703 AZ Heerhugowaard 
Postadres: 
Postbus 250 
1700 AG Heerhugowaard 
 
t. 072‐5827231 
e. r.wagenaar@hhnk.nl 
w. www.hhnk.nl 
 

 

Per 1 september 2016 hebben we een nieuw adres (maar staan op dezelfde plek als voorheen): 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
Stationsplein 136 
1703 WC Heerhugowaard 

 

Proclaimer:   

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht 
deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?  
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Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de website van het 
hoogheemraadschap (www.hhnk.nl) is opengesteld. U gebruikt het daarvoor bestemde webformulier of mailadres. U kunt alleen rechten 
ontlenen aan de informatie in deze e-mail en de eventueel meegezonden bestanden als dat blijkt uit het bericht en het bericht en/of de 
bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde persoon.  

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Bart-Jan Odie [mailto:Bart-Jan.Odie@schagen.nl]  
Verzonden: donderdag 4 augustus 2016 13:17 
Aan: Info@hhnk.nl 
Onderwerp: vooroverleg 3.1.1 Bro plan Dorpshart Warmenhuizen  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In het kader van het wettelijk vooroverleg ex. Artikel 3.1.1. Bro sturen wij toe: 
 
 
- Het planvoornemen voor de ontwikkeling van woningbouw op de locatie aan De 
Doorbraak, hoek Sportlaan, in Warmenhuizen. 
 
Op deze locatie waren tot voor kort diverse schoolgebouwen met bijbehorende 
voorzieningen en een voormalige brandweerkazerne met bijbehorende voorzieningen 
aanwezig. De bebouwing is inmiddels gesloopt. Voor de locatie is een plan in 
ontwikkeling (“Dorpshart Warmenhuizen”), dat door de toekomstige bewoners wordt 
vormgegeven (vraaggestuurde ontwikkeling). Op dit moment is er dus nog geen definitief 
plan. Wel zijn er door de gemeente vastgestelde kaders qua programma en bouwvolume. 
Zie hiervoor het bijgevoegde bestand met een presentatie van het stedenbouwkundige 
kader. Er wordt hierop ook een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven. Dit 
moet echter gezien worden als impressie. De locatie is als woningbouwlocatie opgenomen 
in het Convenant woningbouw regio Noord-Holland (“KWK”) voor 48 woningen. 
 
Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Deze moet nog worden 
opgesteld. Wij vinden het echter van belang om vroegtijdig vooroverleg te voeren en 
daarom sturen wij het voornemen op basis van een stedenbouwkundig kader, en 
toelichting in deze e-mail, toe. Het vooroverleg is volgens het Bro is immers 
vormvrij. 
 
Het plangebied ligt in Warmenhuizen en was voorheen ingericht als stedelijke gebied, 
met schoolgebouwen, speelpleinen, een brandweerkazerne, parkeervoorzieningen, paden en 
groen etc. De locatie is ook omringd door stedelijke functies, namelijk woningbouw, 
sportvoorzieningen, een nieuwe brandweerkazerne, maatschappelijke voorzieningen en het 
ligt naast het plan “Warmenhuizen Centrum”. Het plangebied is ca. 10.500 m2 groot. 
 
De huidige bestemmingen zijn “Maatschappelijke doeleinden”, “Bedrijf” (met aanduiding 
brandweerkazerne) en “Groen”. Volgens de huidige bouwregels dienen gebouwen binnen een 
bouwvlak gebouwd te worden. De maximale bouwhoogte is 8 meter in het westelijke deel, 
4 meter in het middeldeel en in het oostelijke deel (groenbestemming) mogen geen 
gebouwen worden gebouwd. De toegelaten bebouwing binnen de bouwvlakken bedraagt 
gezamenlijk ca. 1.900 m2. Op grond van de bestemmingen mochten echter ook buiten de 
bouwvlakken speelvoorzieningen, parkeren, paden, wegen, etc worden gerealiseerd, en 
overige bouwwerken, geen gebouwen tot 5 meter hoog worden gebouwd. Derhalve kon op 
basis van het bestemmingsplan in principe het gehele plangebied als stedelijk gebied 
worden ingericht. Daadwerkelijk was ca. 4.900 m2 verhard. Functioneel en visueel 
gezien is/was de locatie aan te merken als een stedelijk gebied, wellicht met 
uitzondering van het gedeelte met de bestemming “Groen”. 
 
Voor de nieuwe situatie gaan wij uit van een (min of meer “standaard”) bestemming 
“Woongebied”. Het maximale aantal woningen zal 48 bedragen (conform KWK). De maximale 
goot- en bouwhoogte zullen, conform het stedenbouwkundig kader, variëren van 6 resp. 
10 tot 8 resp. 12 meter. Het ontwerpprincipe is 2 lagen met kap (zoals in de 
naastgelegen woonwijk). Een inschatting van de hoeveelheid bebouwing (i.c. woningen) 
bedraagt ca. 3.000 m2. Met de bijbehorende wegen etc. zou de verharding ca. 5.500 m2 
kunnen gaan bedragen. Exacte gegevens zullen echter pas bekend zijn als het 
definitieve stedenbouwkundig plan is bepaald. 
Wij verzoeken u om een wateradvies te geven voor dit plan en daarbij aan te geven 
vanaf welke hoeveelheid verharding welk compensatiepercentage gehanteerd dient te 
worden. Afhankelijk van de definitieve hoeveelheid verharding kunnen wij daar dan 
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rekening mee houden. Wij zullen voor eventueel te compenseren oppervlaktewater een 
watervergunning aanvragen. 
 
In het kader van het vooroverleg kunt u een reactie op het plan sturen aan de 
gemeente. Wij verzoeken u vriendelijk om dit binnen zes weken, zodoende uiterlijk 14 
september 2016 te doen. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, postbus 8, 1740 AA Schagen of (bij 
voorkeur) per e-mail naar 
ruimtelijkeplannen@schagen.nl<mailto:ruimtelijkeplannen@schagen.nl< a="">> . Als we op 
deze datum nog geen reactie van u hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat u geen 
opmerkingen heeft. 
Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, Bart-Jan 
Odie Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
0224 210 215 
 
 
 
 
 
Bart-Jan Odie 
Projectleider ruimtelijke ontwikkeling 
 
 
[cid:image6f11bf.JPG@a442438d.4dbdcc0c]<http://www.schagen.nl> Bezoekadres: Laan 19, 
1741 EA Schagen 
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen 
Tel.: (0224) 210 400 
Fax: (0224) 210 455 
[cid:image41fbfa.PNG@459d4b06.44ad13bd]<https://www.facebook.com/pages/Gemeente-
Schagen/180188608797210?fref=ts> [cid:imaged1bc93.PNG@59d09379.47b99a25] 
<https://twitter.com/SchagenGemeente> [cid:image26c97f.GIF@268c94d7.4eaf3228] 
<http://www.Schagen.nl> 
 
 
 
Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 
 
Disclaimer: 
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend 
bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u 
dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente 
Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van 
verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 
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Ontwerpprincipes 

 2 lagen met kap  

 Gevels  verspringend geplaatst 

 Variatie in dakvormen 

 Architectuur gevarieerd en streekeigen 

 Samenhang per blok (materialisatie en architectuur) 

 Zorgvuldig ontworpen hoekbebouwing 

 Afnemende woningdichtheid naar zuidoosten 
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 bestemmingsplan Dorpshart Warmenhuizen

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Dorpshart Warmenhuizen met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPWHZDORPSHART-ON01 van de gemeente Schagen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlage;

1.3  aanbouw

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

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

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

1.4  aanduiding:

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

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

gronden;

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  bebouwing:

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

1.7  beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden 

beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- 

en administratieruimten en dergelijke;

1.8  beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis:

een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, genoemd in Bijlage 1 bij deze regels, dan wel een 

naar de aard of invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen activiteit, die in of bij een 

woonhuis wordt uitgeoefend op een zodanige wijze dat:

a. het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt;

b. de ruimtelijke uitwerking of uitstraling van die activiteit met de woonfunctie in 

overeenstemming is, waarbij:

1. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;

2. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van 

de woning;

3. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca;

4. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;
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1.9  bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand bouwwerk, dat door de vorm onderscheiden 

kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan 

het hoofdgebouw en niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw;

1.10  bouwen:

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

vergroten van een bouwwerk;

1.11  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.12  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.13  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bouwperceel:

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

behorende bebouwing is toegelaten;

1.15  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.16  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.17  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de 

plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of 

indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

1.18  detailhandel:

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

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

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

1.19  dienstverlening:

het verlenen van economische en/of maatschappelijke diensten aan derden;

1.20  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;
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1.21  evenement:

een publieke activiteit met een tijdelijk, plaatsgebonden en van het reguliere gebruik 

afwijkend karakter, plaatsvindend in de open lucht of in tijdelijke onderkomens en in het 

algemeen bedoeld ter ontspanning en/of vermaak, waaronder begrepen commerciële, 

culturele, religieuze, recreatieve en/of sportieve of daarmee gelijk te stellen activiteiten, 

zoals markten, braderieën, beurzen, kermissen, festiviteiten, wedstrijden, bijeenkomsten, 

festivals, e.d.;

1.22  gebouw:

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

wanden omsloten ruimte vormt;

1.23  gevellijn

de op de verbeelding als zodanig aangegeven bouwgrens;

1.24  gebruiksmogelijkheden

de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende 

bestemming te gebruiken;

1.25  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 op opgericht dan wel 

wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor 

een omgevingsvergunning is vereist;

1.26  mantelzorg:

het op basis van vrijwilligheid en buiten organisatorisch verband bieden van zorg aan een 

ieder die hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak;

1.27  milieusituatie

de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin die wordt bepaald door de mate van 

scheiding tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder gelet 

op het voorkómen dan wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of 

trilling;

1.28  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan 

wel met ten hoogste één wand;

1.29  peil:

a. indien op of in het land wordt gebouwd:

1. de hoogte van het afgewerkte omliggende terrein ter plaatse van het bouwwerk 

met dien verstande dat, indien het bouwwerk zal worden gebouwd op een nog 

onbebouwd perceel, deze hoogte ten hoogste 0,50 m ligt boven of beneden de 

hoogte van de kruin van de weg waarop het perceel wordt ontsloten, eventueel 

natuurlijk aanwezige reliëfverschillen buiten beschouwing gelaten.

2. Indien de hoogte van het afgewerkte terrein niet aan alle zijden van het bouwwerk 

gelijk is, wordt het peil gerekend:

a. vanaf het laagste punt van het omliggende afgewerkte terrein, en; 
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b. worden incidenteel aangebrachte en ondergeschikte ophogingen en 

verdiepingen buiten beschouwing gelaten;

b. indien op of in het water wordt gebouwd:

1. het plaatselijk aan te houden waterpeil;

1.30  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;

1.31  straat- en bebouwingsbeeld

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate 

van samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede 

verhouding tussen bouwmassa en open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhouding 

tussen de bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen 

bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

1.32  uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 

hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het 

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

1.33  verkeersveiligheid

de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer, die wordt bepaald door de 

mate van overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) 

en de (mogelijke) effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de 

gedragingen van verkeersdeelnemers;

1.34  volumineuze detailhandel:

detailhandel volgens een formule die vanwege de aard en/of omvang van de gevoerde 

artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, zoals de verkoop van auto's, 

boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, bouwmaterialen, keukens en sanitair, alsmede 

woninginrichtingsartikelen, waaronder meubelen;

1.35  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 

huishouden.

1.36  woonhuis

een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of 

gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm 

als een eenheid beschouwd kan worden;
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1.37  woonsituatie

de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van 

om die woonfunctie liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de 

daglichttoetreding, het uitzicht, de mate van privacy en het voorkómen of beperken van 

hinder.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

tussen de (zijdelingse) grenzen van een bouwperceel en enig punt van het op dat 

bouwperceel voorkomend gebouw, waar die afstand het kortst is;

2.2  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, liftkokers, luchtkokers, lichtkappen en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bouwonderdelen; 

2.3  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4  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;

2.5  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;  

2.6  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.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Woongebied

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor: 

1. een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis; 

2. mantelzorg;

b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 

met daaraan ondergeschikt:

c. een ontsluitingspunt ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting'; 

d. tuinen en erven; 

e. groenvoorzieningen; 

f. openbare nutsvoorzieningen; 

g. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

h. water;

met de daarbij behorende:

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd; 

b. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding uitgesloten - hoofdgebouw" 

worden geen hoofdgebouwen gebouwd;

c. het aantal woningen zal ten hoogste 48 bedragen; 

d. hoofdgebouwen mogen ten hoogste in twee bouwlagen met kap worden gebouwd;

e. voor de gronden ter plaatse van de aanduiding "gevellijn" geldt dat hoofdgebouwen 

met de voorgevel in de aangegeven lijn worden gebouwd dan wel ten hoogste drie 

meter hierachter; 

f. de afstand van niet aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens 

zal ten minste 3,00 m bedragen; 

g. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw zullen ten hoogste de ter plaatse van 

de aanduiding "maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)" aangegeven 

hoogte bedragen ; 

h. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten hoogste 60° bedragen; 

i. de diepte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 12 meter;

j. ten hoogste 50% van een bouwperceel zal worden bebouwd.

3.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de 

volgende regels:

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen niet minder dan 1 m achter 
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(het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

mag niet meer bedragen dan: 

1. 60 m², bij bouwpercelen tot en met een oppervlakte van 500 m²; 

2. 100 m², bij bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 500 m²; 

met dien verstande dat:

ten hoogste 50% van een bouwperceel zal worden bebouwd; 

de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen ten hoogste 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw zal 

bedragen;

c. de goothoogte van aan- en uitbouwen en overkappingen zal ten hoogste 3,00 m 

bedragen, dan wel niet meer dan de hoogte van de bovenzijde van de afgewerkte 

vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd, indien 

deze meer is; 

d. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 

e. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen zal ten hoogste 5,00 m 

bedragen; 

f. de bouwhoogte van overkappingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

3.2.3  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met 

dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de 

weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw ten hoogste 1,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 

5,00 m bedragen.

3.3  Afwijken van de bouwregels

a. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid  3.2.1 

onder c en worden toegestaan dat het maximum aantal woningen wordt verhoogd tot 

65 woningen met dien verstande dat deze verhoging passend is binnen het beschikbare 

gemeentelijke woningcontingent en het nut en de noodzaak  van deze verhoging is 

aangetoond;

b. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 

onder h en worden toegestaan dat niet-grondgebonden woningen worden gebouwd 

met een plat dak met dien verstande dat dit geen afbreuk doet aan het straat- en 

bebouwingsbeeld.

3.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning; 

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit aan huis zodanig dat de beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte meer 

bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de 

aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met dien verstande dat deze oppervlakte 

niet meer bedraagt dan 50 m²; 

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel tenzij het detailhandel 
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bij een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis betreft, in welk geval detailhandel is 

toegestaan die als nevenactiviteit beperkt blijft tot de verkoop van producten die een 

directe relatie hebben met het beroep of de bedrijfsactiviteit of die binnen het beroep of 

de bedrijfsactiviteit vervaardigd worden; 

d. het gebruik van gronden als standplaats voor woonwagens;

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 

woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 3.4 sub a in die zin dat vrijstaande bijgebouwen bij een woonhuis 

worden gebruikt ten behoeve van mantelzorg, mits: 

1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden daartoe over een indicatie 

van een bevoegde arts dan wel instelling beschikt;

2. het karakter van het betreffende gebouw niet onevenredig wordt aangetast;

3. het parkeren op eigen erf plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, de parkeerdruk in 

de naaste omgeving als gevolg van het gebruik voor mantelzorg niet onevenredig 

toeneemt;

4. binnen 3 maanden na beëindiging van de mantelzorg de voorzieningen worden 

verwijderd.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  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 5  Algemene bouwregels

5.1  Bouwen binnen bestemmingsvlakken

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bestemmingsvlakken 

worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 

ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, alsmede 

erkers, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen buiten beschouwing gelaten, mits:

de bouw- dan wel bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden.

5.2  Maximale bouwhoogte van gebouwen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van 

gebouwen, worden plaatselijke verhogingen zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 

lichtkappen, buiten beschouwing gelaten, mits:

a. de oppervlakte per plaatselijke verhoging niet meer dan 10 m² bedraagt; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de verhogingen ten hoogste 50% van het dakvlak 

bedraagt; 

c. de verhoging leidt tot een hoogte die ten hoogste 1,25 maal de maximale 

(bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt.

5.3  Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt slechts verleend 

indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij 

het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is 

van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn 

opgenomen in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele 

wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.

5.4  Afwijken van de algemene bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.3 indien:

a. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;

b. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit.

De onder a en b genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter plaatse.
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels

6.1  Parkeervoorzienigen

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een 

bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of 

onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende 

parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, 

wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen in de 'Nota 

Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota 

gedurende de planperiode.

6.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de bestemmingen zoals genoemd in hoofdstuk 2, wordt in ieder 

geval gerekend:

a. het gebruiken dan wel laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de 

parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond van lid 5.3 en/of 6.1 niet in 

stand wordt gelaten;

b. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk 

gebruik onttrokken) voer-, vaar- en/of vliegtuigen;

c. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil;

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

e. het gebruik van gronden en bouwwerken als seksinrichtingen.

6.3  Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.2 sub a indien:

a. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;

b. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit.

De onder a en b genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter plaatse.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

het straat- en bebouwingsbeeld;

de woonsituatie;

de milieusituatie;

de verkeersveiligheid; en,

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,

kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 

10% van die maten, afmetingen en percentages;

b. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, gemalen, 

gasdrukregel- en meetstations en een centrale antenne-inrichting, met dien verstande, 

dat de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 25 m² mag bedragen en de 

bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;

c. het plaatsen van kunstwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in alle openbare 

ruimten, met dien verstande dat de bouwhoogte van kunstwerken en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m mag bedragen;
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 8  Overgangsrecht

8.1  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 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.

8.2  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 9  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

'Regels van het bestemmingsplan Dorpshart Warmenhuizen'.

 20



Bestemmingsplan Bijlage Bij Regels

Dorpshart Warmenhuizen
Ontwerp

Fase: ontwerp
Datum: 29-11-2016



Bijlage 1  Lijst met beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis

Uitoefening van (para-)medische beroepen, waaronder:

individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer, 

voedingsleer, lichaamsverzorging, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, dierenarts, 

alternatieve geneeswijzen enz.

Stoffeerderijbedrijven, waaronder:

(maat)kledingmakerij, kledingverstelbedrijf, meubelstoffeerderij, woningstoffeerderij 

Waarbij detailhandel in stoffen en stofferingen in ieder geval is uitgesloten.

Kantoorfunctie voor bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals:

schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook voor bijvoorbeeld 

een detail- of groothandelsbedrijf of een aannemersbedrijf

Reparatiebedrijfjes, waaronder:

schoen-/lederwarenreparatiebedrijf, uurwerkreparatiebedrijf, goud en 

zilverwerkreparatiebedrijf, reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen, reparatie van 

muziekinstrumenten, computerservice- en informatietechnologiebedrijf enz.

In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd.

Horeca:

logiesverstrekking in de vorm van bed en breakfast (bieden logies- en ontbijtgelegenheid). 

Advies- en ontwerpbureaus, waaronder:

reclameontwerp, grafisch ontwerp, tuinontwerp- en advies, (binnenhuis)architect, 

(steden)bouwkundig ontwerp, juridisch advies, financieel advies, milieukundig advies enz.

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder:

notaris, advocaat, accountant, assurantie/verzekeringsbemiddeling, 

administratiekantoor,vertaalbureau, exploitatie en handel in onroerende zaken enz.

Overige dienstverlening, waaronder:

kappersbedrijf, schoonheidssalon, fotograaf, foto– en filmontwikkelbedrijf, enz.

Onderwijs, waaronder:

autorijschool, onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of 

laboratorium



Contactgegevens
Bezoekadres:
Laan 19
1741 EA Schagen

Postadres:
Postbus 8
1740 AA Schagen

Tel.: (0224) 210 400
Fax: (0224) 210 455
E-mail: postbus8@schagen.nl
Internet: www.schagen.nl
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