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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Door de grote diversiteit aan winkels en de goede bereikbaarheid, heeft het centrum van 
Schagen een sterke regionale functie. Om deze positie op regionaal niveau te behouden en 
ruimte te kunnen bieden aan uitbreidingsbehoefte van ondernemers, is het initiatief genomen 
tot de herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum Makado. 
 
De hoofdlijnen van de herontwikkeling en uitbreiding zijn opgenomen in het masterplan 
'Makado Centrum Schagen'. De voorgestelde uitbreiding is echter niet mogelijk op basis van 
het vigerend bestemmingsplan. Daarom wordt voor de uitbreiding van het winkelcentrum een 
nieuw bestemmingsplan vastgesteld, dat een passend juridisch-planologisch kader biedt. 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van het centrum van Schagen en maakt onderdeel 
uit van de winkelstructuur van Schagen. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 
1.1. 
 

 
figuur 1.1 - ligging plangebied (bron: Google Maps) 
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Het plangebied wordt globaal omsloten door de achterzijde van de bebouwing aan de 
Gedempte Gracht, de Langehof, de Langestraat en de Nieuwstraat. Het betreft het 
winkelcentrum Makado en de beoogde noordelijke uitbreiding.  

1.3  Vigerende bestemmingsplannen 

Ter plaatse van de ontwikkeling vigeert het bestemmingsplan 'Centrum en omgeving'. Dit 
bestemmingsplan is op 27 maart 2012 vastgesteld door de gemeenteraad van Schagen. 
Dit bestemmingsplan heeft een consoliderend karakter. De gronden ter plaatse van het 
plangebied hebben in dit bestemmingsplan deels de bestemming Centrum - 2 en deels de 
bestemming Verkeer - Verblijf. 
 
Binnen de bestemming Verkeer - Verblijf is de beoogde uitbreiding van Makado echter niet 
mogelijk. Daarnaast is binnen de bestemming Centrum - 2 de realisatie van woningen op het 
winkelcentrum niet mogelijk. 

1.4  Planvorm 

Het voorliggende bestemmingsplan is gericht op de uitbreiding van het bestaande 
winkelcentrum en heeft dan ook een ontwikkelingsgericht karakter. Het bestemmingsplan biedt 
voor deze ontwikkeling de planologische en juridische basis met een passende regeling. 
 
Ten behoeve van deze ontwikkeling wordt het bestemmingsplan in hoofdzaak een gedetailleerd 
plan, waarin duidelijke grenzen aan de bestemmingen zijn gegeven. De bestemmingen zijn zo 
opgesteld, dat voldoende rechtszekerheid bestaat voor omwonenden en andere gebruikers van 
het gebied en de omliggende gebieden. 

1.5  Leeswijzer 

In de plantoelichting zijn de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling in het 
bestemmingsplan beschreven in hoofdstuk 2. 
In hoofdstuk 3 is een samenvatting opgenomen van het actuele beleidskader dat relevant is 
voor het plangebied. Hierbij wordt ingegaan op het beleid van het Rijk, de regio en provincie en 
gemeente. De gemeentelijke beleidsdocumenten komen hier beknopt aan bod. 
In hoofdstuk 4 wordt in aansluiting op de gebiedsvisie een toelichting gegeven op de gekozen 
planvorm en de gedachten die ten grondslag liggen aan de juridische regeling, zoals deze op de 
plankaart en in de regels is opgenomen. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 inzicht gegeven in het onderzoek naar de relevante 
milieuaspecten. Hoofdstuk 6 gaat in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 
van het plan. In hoofdstuk 7 zijn de resultaten van het wettelijk vooroverleg uiteengezet. 
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Hoofdstuk 2  Gebiedsvisie 

2.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voorgenomen uitbreiding van het Makado. Eerst wordt 
een beschrijving gegeven van de bestaande situatie. Vervolgens wordt de toekomstige situatie 
zowel ruimtelijk als functioneel beschreven. 

2.2  Ontstaansgeschiedenis Schagen 

Het centrum van Schagen wordt gevormd door de Markt en de straten die daarheen leiden. Op 
de kadasterkaart van 1811-1832 is te zien dat Schagen bestaat uit een dorp waarvan de 
bebouwing zich concentreert rondom de Markt. De lintbebouwing loopt uit in de straten (en 
aanliggende watergangen) Noord, de Loet en de Hoep. In de 19e eeuw breidt de bebouwing zich 
verder uit langs deze straten. In de 19e eeuw krijgt Schagen een station. Dit wordt gerealiseerd 
ten oosten van het stadscentrum. Hierdoor krijgt Schagen een tweede zwaartepunt en 
ontwikkelt zich tussen het oude stadscentrum en het station. In deze tijd begint de ontwikkeling 
van de lintbebouwing aan de Stationsweg en Dorpen. Vanaf dat moment ontwikkelt Schagen 
zich met name zuidoostelijk van de Markt. Na de oorlog wordt Schagen opgenomen in een 
grootschaliger verkeersstructuur door de aanleg van de Provincialeweg (N241), de Zuiderweg 
en de Westerweg. 
 
In de jaren '60 van de vorige eeuw begint ook de ontwikkeling van Noord-Schagen. In eerste 
instantie wordt het gebied tussen de Westerweg en het Noord ontwikkeld. Daarna wordt het 
planmatig opgezette woongebied Nesdijk ten noorden van de Hoep (inmiddels Gedempte 
Gracht) gerealiseerd, waarmee de omvang van de stad Schagen verdubbelt. 
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Makado 
De snelle groei van Schagen leidde tot een extra vraag naar winkeloppervlak. In de bestaande 
winkelpanden kon deze groei niet opgevangen worden. Daarbij kwamen de overdekte 
winkelpassages in de mode. In Schagen werd dit concept uitgewerkt in het Makado. Tussen het 
oude en het nieuwe Schagen werd het Makado gerealiseerd, áchter het historische 
bebouwingslint van de Gedempte Gracht. 

2.3  Huidige situatie 

Directe omgeving van het plangebied 
Het plangebied ligt ten noorden van het historische centrum, op de overgang naar de 
planmatige uitbreiding Nesdijk. 
 
Het plangebied grenst aan de zuid- en de westkant aan de Gedempte Gracht respectievelijk de 
Nieuwstraat. Beide straten komen uit op de Markt. De Gedempte Gracht maakt deel uit van de 
historische bebouwingsstructuur van Schagen. Deze kenmerkt zich door relatief kleine en 
afwisselende bebouwing van 1 of 2 bouwlagen met een kap. De kapvorm varieert, wat bijdraagt 
aan het afwisselende karakter. De Gedempte Gracht heeft een smal profiel en een relatief 
stenig karakter. De Markt heeft een veel opener en groener karakter. Deze wordt gedomineerd 
door de aanwezigheid van de kerk in het midden en de karakteristieke bebouwing aan de 
randen van het plein. 
 
De bebouwing aan de Nieuwstraat is van een recentere datum. Het Makado vormt één van de 
wanden van deze straat. In deze wand bevindt zich één van de entrees van het Makado. Ten 
opzichte van de Gedempte Gracht is het profiel breder, de bebouwing grootschaliger, maar over 
het algemeen lager. De Nieuwstraat loopt over in een open ruimte. Deze ruimte maakt deel uit 
van het naoorlogse Schagen en heeft een heel ander profiel en karakter dan het historische 
centrum. Deze ruimte wordt gevormd door het parkeerterrein achter het voormalige 
postkantoor en het brede profiel van de Schubertlaan en de Mozartlaan. Deze beide straten 
hebben een breed profiel, dat groen is ingericht.  
 
Ten oosten van het Makado, aan de Langestraat, wordt het profiel groener. Naast de weg ligt 
hier een watergang (de Lange sloot). Aan de omliggende straten staat woonbebouwing in 
bouwstroken van 2 bouwlagen met een kap. Deze woonbebouwing maakt deel uit van de 
planmatige uitbreiding uit de jaren '70. Direct ten oosten van het plangebied is recenter het 
woningbouwproject Langehof gerealiseerd. De bebouwing hier bestaat uit 3 bouwlagen. Deze 
bebouwing is plat afgedekt. 
 
Functionele structuur 
Het plangebied ligt in het centrum van Schagen. Het centrum van Schagen heeft een sterke 
regionale functie. Het Makado maakt samen met de Gedempte Gracht deel uit van het 'Rondje 
Schagen', dat kan worden aangeduid als het kernwinkelgebied van Schagen. Hier staat 
voornamelijk het recreatief winkelen centraal. Het voorzieningenaanbod bestaat dan ook 
voornamelijk uit detailhandel in niet-dagelijkse goederen. Het winkelgebied ontleent zijn kracht 
voornamelijk aan de omvang en de diversiteit van het winkelaanbod. 
 
Ten oosten van het kernwinkelgebied, aan de Langestraat, is een gebied gelegen met een 
concentratie van supermarkten. Dit gebied wordt aangeduid als Boodschappengebied. De 
winkels hier zijn voornamelijk gericht op dagelijkse goederen. 
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In het gebied rondom de Markt, Rensgars en Herenstraat heeft horeca een dominante functie. 
De noordelijke en oostelijke pleinwand van de Markt worden gedomineerd door cafés terwijl 
aan de zuidelijke zijde van het plein voornamelijk restaurants zijn gelegen. De 
detailhandelsfunctie en de woonfunctie zijn hier in mindere mate aanwezig. 
 
Makado 
De bebouwing van het Makado bestaat uit één tot twee bouwlagen, en is plat afgedekt. Het 
winkelcentrum grenst daarbij niet direct aan de Gedempte Gracht, maar ligt achter de 
historische lintbebouwing en wordt hiervan gescheiden door een expeditiestraat. In het 
oorspronkelijke lint is een entree van het Makado ingepast. 
 
In de huidige opzet zijn de winkels in het centrum gericht op de overdekte winkelpassage die in 
het gebouw loopt. Hierdoor hebben de gevels van het Makado, met name die aan de 
Nieuwstraat en aan de Mozartlaan, een gesloten karakter. Het winkelcentrum, maar ook de 
openbare ruimte rondom het winkelcentrum, heeft hierdoor een minder aantrekkelijke 
uitstraling. 

2.4  Toekomstige situatie 

Om de positie van het winkelcentrum van Schagen op een regionaal niveau te houden en 
daarbij de benodigde uitbreidingsruimte te kunnen bieden aan de bestaande ondernemers, 
dient het winkelcentrum Makado te worden herontwikkeld en uitgebreid. De uitbreiding van het 
winkelcentrum draagt bij aan de versterking van de positie van het centrum van Schagen in de 
regio. Daarnaast biedt de uitbreiding van het Makado de gewenste kwalitatieve verbetering van 
het winkelcentrum. Ook draagt de herontwikkeling van het winkelcentrum Makado bij aan de 
versterking van de tweepolenstructuur van het centrum. 
 
Het planvoornemen betreft uitbreiding van de supermarkt, een uitbreiding van het 
winkelcentrum aan de noordzijde, een beperkte uitbreiding aan de expeditiestraat, een 
uitbreiding van het parkeerdek en de realisatie van een nieuw winkelpand op de bestaande 
parkeerplaats aan de overzijde van de Mozartlaan. Dit nieuwe pand zorgt voor een passende 
afronding van de Nieuwstraat en creëert een aangename openbare ruimte. 
 
Daarnaast kunnen aan de noordzijde en westzijde van het winkelcentrum, aan de Nieuwstraat 
op de verdieping 12 tot 20 woningen worden gerealiseerd. Door de toevoeging van deze 
woningen aan deze zijde van het winkelcentrum krijgt de Nieuwstraat een aantrekkelijker en 
open karakter. 
 
De bestaande supermarkt aan de noordzijde wordt ten opzichte van de bestaande situatie 
vergroot. Daarnaast wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid conform de normen van het 
CROW. Deze parkeerplaatsen worden gerealiseerd op het dak van het winkelcentrum. De 
parkeerplaatsen die vervallen op de locatie van het nieuwe winkelpand worden ook verplaatst 
naar het dak van het winkelcentrum. Het bestaande parkeerdek wordt daarom uitgebreid. De 
opgang naar het parkeerdek verschuift naar het oosten. 
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Overige ontwikkelingen in de omgeving 
In het kader van de herontwikkeling van winkelcentrum Makado, zal de openbare ruimte in 
rondom het plangebied heringericht worden. Deze herontwikkeling is mogelijk op basis van het 
geldende bestemmingsplan. 
 
Daarnaast speelt in de directe omgeving de herontwikkeling van de locatie van het voormalige 
postkantoor. Omdat deze ontwikkeling nog niet ver genoeg uitgewerkt is en de haalbaarheid 
daarmee niet aangetoond kan worden, is deze ontwikkeling niet meegenomen in dit 
bestemmingsplan. 

2.5  Planologische afwijking 

De uitbreiding van het Makado is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan. De 
vergroting van de footprint van het winkelcentrum, het nieuwe bouwvolume ten noorden van 
het bestaande winkelcentrum en de toevoeging van woningen zijn in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan. In de volgende hoofdstukken zullen deze afwijkingen daarom worden 
getoetst aan beleid en sectorale milieuaspecten. Daarbij wordt de ontwikkeling ook 
distributie-planologisch getoetst. Hiermee wordt aangetoond, dat de aanpassing van het 
bestemmingsplan past binnen een goede ruimtelijke ordening. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Conclusie 

Behoud en versterking van de regionale winkelfunctie van Schagen is een belangrijk 
beleidsuitgangspunt. De herontwikkeling en uitbreiding van winkelcentrum Makado draagt 
hieraan bij en past binnen alle vigerende beleidskaders. 

3.2  Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) & en Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (2012) 
In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte formuleert het Rijk drie hoofddoelen om 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig te houden voor de middellange termijn 
(2028):  
 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland;  
 het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker voorop staat;  
 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.  
 
In het Besluit geeft het Rijk de algemene regels aan, waaraan bestemmingsplannen moeten 
voldoen. In samenhang met het beleid dat is aangegeven in de structuurvisie, zijn deze regels 
vooral gericht op het veilig stellen van de nationale belangen waarvoor, gelet op de belangen, 
beperkingen gelden voor de ruimtelijke besluitvorming op lokaal niveau.  
Noch voor het plangebied, noch voor het type ontwikkeling geeft het rijksbeleid specifieke 
regels.  

3.3  Provinciaal en regionaal beleid 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie (2010) 
Hoofddoel is dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal concurrerende 
provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam 
ruimtegebruik. 
In de periode 2010-2030 streeft de provincie ernaar om de ruimte in steden als Schagen 
optimaal te benutten en het landschap zoveel mogelijk open te houden. De provincie ontwikkelt 
een provinciale en regionale monitor om behoeften op de woningmarkt te peilen. Nieuwe 
ontwikkelingen buiten bestaand bebouwd gebied zijn pas mogelijk als nut en noodzaak zijn 
aangetoond en er geen mogelijkheden zijn voor verdichting of transformatie in bestaande 
bebouwde gebieden. Alle woningbouw moet bijdragen aan verhoging van de ruimtelijke 
kwaliteit en moet passen binnen ontwikkelingen binnen het watersysteem. 
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Voor het plangebied is verder van belang dat de stationsomgeving is aangemerkt als 
'knooppunt', waar een hoge kwaliteit wat betreft fysieke inrichting, uitstraling en 
informatievoorziening wordt nagestreefd, met voldoende ruimte voor overstappen en 
maximalisering van het gebruik van het openbaar vervoer. Ten aanzien van Schagen omvat de 
structuurvisie verder geen uitgesproken beleidsuitgangspunten. 
 
Met de structuurvisie is ook de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) 
vastgesteld. 
Deze bevat algemene regels 'omtrent de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen 
over onderwerpen in zowel het landelijke als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland 
waar een provinciaal belang mee gemoeid is'. 
De Provinciale Verordening stelt onder meer regels ten aanzien van thema's (waaronder 
volumineuze detailhandel, aardkundige waarden, energie, waterkeringen) en gebieden 
(waaronder bestaand bebouwd gebied, landelijk gebied, de ecologische hoofdstructuur, en 
dergelijke). In de structuurvisie geeft de provincie aan welke onderwerpen zij van provinciaal 
belang acht en wat zij als de meest wenselijke ruimtelijke ontwikkeling van de provincie ziet. 
 
Detailhandels - en leisurevisie Noord-Holland (2009) 
Hierin geeft de provincie aan dat het haar opgave is om de juiste randvoorwaarden te scheppen 
die het mogelijk maken dat de sector en de daarbij behorende detailhandelsstructuur, zich 
verder kan ontwikkelen en versterken, afgestemd op regionale behoeftes. De provincie wil 
ruimte bieden aan de verdere ontwikkeling van detailhandel en leisure, om ook op langere 
termijn een vitale, dynamische en concurrerende structuur te huisvesten. De ambitie en het 
beleidsdoel is dat de markt onder voorwaarden de ruimte moet krijgen om in te kunnen spelen 
op nieuwe trends en ontwikkelingen en veranderende consumentenbehoeftes. 
Op basis van dit beleid en overeenkomstig de provinciale Structuurvisie worden regionale 
detailhandelsvisies ontwikkeld. In 2011 is deze regionale visie vastgesteld. 
 
Regionale Detailhandelsvisie Kop van Noord-Holland (2011) 
De gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben samen een regionale visie voor de 
detailhandel opgesteld. De visie heeft twee doelen: de consument moet ook in de toekomst 
naar aantrekkelijke winkelgebieden kunnen gaan en ondernemers moeten de ruimte hebben 
voor nieuwe ontwikkelingen.  
De visie pleit voor gericht investeren in de kwaliteit van de bestaande winkelgebieden.  
Om de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te versterken, moeten nieuwe plannen in principe 
bij al bestaande en geplande gebieden ontwikkeld worden. De regio wil er geen nieuwe 
winkelgebieden bij.  
Binnen de regio is er een regionale afstemming van de realisatie van detailhandel op basis van 
omvang. De uitbreiding van Makado bedraagt kleiner dan 5000 m² WVO, regionale afstemming 
is bij deze omvang niet noodzakelijk. 
 
Woonvisie (2010) 
In de provinciale woonvisie zet de provincie in op het in 2020 beschikbaar hebben van 
voldoende woningen met een passende kwaliteit in een aantrekkelijk woonmilieu. Hiervoor zijn 
inmiddels samen met de regio's Regionale Actieprogramma's (RAP's) ontwikkeld met duidelijke 
afspraken over de regionale woningbouwprogramma's. 
De opgaven hebben te maken met demografische ontwikkelingen als de vergrijzing en de trek 
naar stedelijke gebieden. Vanwege deze trends is het belangrijk om het woningaanbod op 
regionaal niveau af te stemmen: wat wordt waar gebouwd en voor wie? Zo wordt concurrentie 
tussen gemeenten en regio's voorkomen en daarmee op termijn leegstand met alle gevolgen 
van dien. Afstemming van het woonbeleid op regionaal niveau is ook nodig om een verdeling 
van de woningtypen en de woonmilieus tot stand te brengen die past bij de vraag van de 
consumenten anno 2010 en 2020. 
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De provinciale speerpunten van beleid en opgaven zijn: 
1. verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod voor alle consumenten, en specifiek 

voor doelgroepen die minder kansen hebben op het vinden van een geschikte woning; 
2. verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de vraag 

van bewoners; 
3. verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving. 
 
Regionale Woonvisie Kop van Noord-Holland (2006) 
Als uitwerking van het streekplan 'Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord' hebben de 12 
samenwerkende gemeenten in de Kop van Noord-Holland de regionale woonvisie 'Groei in 
kwaliteit en identiteit' vastgesteld. Er wordt door de provincie namelijk meer vrijheid geboden 
op het terrein van de ruimtelijke ordening en het wonen, als gemeenten zich als regio 
presenteren en op hoofdzaken samenwerken. De Kop van Noord-Holland is een aantrekkelijke 
regio om te wonen, met een breed palet aan woonmogelijkheden. Factoren die bijdragen aan 
het woongenot zijn de ruime werkgelegenheid, de goede bereikbaarheid, het 
voorzieningenniveau en de kwaliteiten van landschap en water. 
De visie gaat uit van vier hoofdambities: 
 kwaliteit gaat voor kwantiteit; 
 woningbouwontwikkeling is een kans voor (economische) ontwikkeling (en andersom); 
 zorgvragers faciliteren om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen; 
 samenwerken is ook samen aan de slag. 
Op basis van deze ambities is bepaald dat er bij de woningbouwopgave uitgegaan wordt van het 
migratiesaldo nul. Er mag meer worden gebouwd, maar dan alleen onder bepaalde 
voorwaarden met een goede onderbouwing en mits er geen verstoring optreedt in lokale 
woningmarkten. Woningbouw dient plaats te vinden binnen het Bestaand Bebouwd Gebied 
volgens de provinciale structuurvisie en de provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie. 
Er komt een inspanning ten aanzien van woningen voor ouderen en zorgvragers. Er zijn 
procesafspraken gemaakt, die onder meer inhouden dat er een woningbehoeftenonderzoek en 
een gezamenlijk woonruimteverdelingsysteem komen. De woningmarkt zal jaarlijks aan 
monitoring worden onderworpen. 
Voor Schagen resulteert dit in een bouwopgave in de periode 2005-2015 van in totaal 1.310 
woningen. De realisatie van deze aantallen komt met enige vertraging tot stand waardoor het 
van belang is om verdere vertraging van de geprojecteerde bouwplannen te voorkomen. 

3.4  Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie 2025 Schagen (2011) 
In de Structuurvisie 2025 is als visie opgenomen dat groei niet een doel op zich is, maar dat de 
kwalitatieve ontwikkeling van wonen, werken, recreatie, educatie en zorg een belangrijke 
drager vormt. Deze hangt samen met de ambitie voor het behoud van de noodzakelijke 
voorzieningen en het versterken van de vitaliteit van de regio. Wat betreft de woningbouw zet 
de gemeente in op het ontwikkelen van woonmilieus die aansluiten bij de specifieke vraag van 
doelgroepen als starters, senioren, middeninkomensgroepen en hogere inkomensgroepen. 
Speciale aandacht wordt geschonken aan een aantrekkelijke woonomgeving en goede 
voorzieningen voor zowel starters en jonge gezinnen en aan goede woonomstandigheden voor 
senioren. Bij deze laatste groep is door de vergrijzing sprake van een grote en acute vraag naar 
geschikte woningen. 
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Uitsnede visiekaart structuurvisie Schagen 

 
In een visie op de binnenstad zal een en ander worden uitgewerkt. De binnenstad is één van de 
9 in de Structuurvisie onderscheiden 'opgavegebieden'. De gemeente stelt zich ten doel om het 
centrum van Schagen nog meer te profileren als hét centrum van de Kop van Noord-Holland: 
'een sterke stad die opkomt voor een sterke regio'. Dit doel wil de gemeente bereiken door: 
 behoud van een compacte binnenstad met een opwaardering van de centrumfuncties 

binnen dit gebied; 
 optimalisering van de parkeersituatie; 
 het terugdringen van het autoverkeer ten gunste van de verblijfsfunctie, onder meer door 

het (gedeeltelijk) verkeersluw maken van de Markt; 
 accentuering van de binnenstad door water- en/of beplantingsstructuren zoals de west- en 

noordkant en lanen aan de zuid- en oostkant; 
 aandacht voor minder sterke delen van het centrum: de Nieuwstraat (1 in figuur 3), het 

parkeerterrein achter het gemeentehuis (2), het complex bejaardenwoningen aan de 
Hofstraat (3), het parkeerterrein achter de Laan (4), het 'entreeplein' aan de Nieuwe 
Laagzijde/Stationsweg (5) en het gebied Gedempte Gracht/Nieuwe Laagzijde (6); 

 onderzoek naar de versterking van de rol van de Muziektuin als groene long en rustpunt in 
de binnenstad (7). 

 

 
Voorbeeldinrichting en aandachtsgebieden binnenstad 
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Beeldkwaliteitplan Centrum Schagen (2004) 
Het Beeldkwaliteitplan (BKP) heeft tot doel de bescherming en de verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Schagen. Het BKP dient als afwegingskader voor 
bouwaanvragen en maakt onderdeel uit van de Welstandsnota. Tevens zijn er principes in 
aangegeven ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimten. 
Handhaving en versterking van de karakteristieke waarden van het centrumgebied wordt van 
belang geacht. Daarbij gaat het niet alleen om behoud van de stedenbouwkundige structuur en 
de beeldbepalende bebouwing, maar ook om ontwikkelingen waarbij nieuwe elementen aan het 
stadsbeeld worden toegevoegd. Bij ontwikkelingen dient afstemming plaats te vinden op de 
specifieke kwaliteit van de omgeving, zowel met betrekking tot de architectuur van de 
bebouwing als met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimten. 
Het BKP is bij uitstek een stedenbouwkundig plan en kent een tweetal invalshoeken: 
 een ruimtelijke invalshoek, waarbij de hoofdopzet van de bebouwingsstructuur en de 

dimensionering van de openbare ruimte aan de orde zijn; 
 een visuele invalshoek, waarbij naast de massaopbouw van de bebouwing ook de 

architectuur van de gevels nader wordt gedefinieerd. 
 
Aan het BKP liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: 
 behoud van de historische structuur van de stad; 
 handhaving van de waardevolle architectonische gevelbeelden; 
 versterking van stedenbouwkundige opzet, waarbij bebouwing en open ruimte als een 

twee-eenheid moeten worden gezien; 
 een zorgvuldige vormgeving bij nieuwbouw, waarbij in hoge mate rekening wordt 

gehouden met de architectuur van omliggende bebouwing; 
 verbetering van de opzet van het openbaar gebied door een rustige inrichting en een 

samenhangende groenstructuur. 
Deze uitgangspunten worden gezien in combinatie met het behoud van eigenheid en 
herkenbaarheid van Schagen. Bij de opzet van het BKP is niet enkel sprake van conservering 
van kwaliteit. 
Het gaat evenzeer over het toevoegen van nieuwe kwaliteiten en herstel van onderdelen, die in 
het verleden zijn aangetast. 
 
Het plangebied valt in het BKP onder het deelgebied 'De Markten', waarbij de versterking van 
de uitstraling van het centrum centraal staat. Bij deze gedeelten ligt het accent op een 
wervende uitstraling en een plezierig verblijfsmilieu. 
 
In het tweede gedeelte van het BKP 'Uitwerking bebouwing' zijn algemene uitgangspunten 
gegeven, waarbij vervolgens wordt ingegaan op de werkwijze bij het vastleggen van richtlijnen 
en aanbevelingen. Tevens wordt per deelgebied aangegeven welke kwaliteiten en knelpunten 
aanwezig zijn en worden de specifieke aanbevelingen en referenties opgegeven. 
 
Het terrassenbeleid vloeit voort uit het Beeldkwaliteitplan Centrum Schagen. In het voorjaar 
van 2008 zijn hieromtrent nadere regels gesteld. Ook voor de uitstallingen bij winkels en 
bedrijven zijn inmiddels beleidsregels gemaakt. 
 
Welstandsnota Schagen (2004, geactualiseerd 2010 en 2012)/Beeldkwaliteitsplan 
Centrum Schagen (2004) 
Het plangebied is in de welstandsnota bij de categorie 'centrumgebied' ingedeeld, waarvoor een 
aanduiding als bijzonder welstandsgebied geldt. Voor het centrumgebied is bij nieuw- en 
verbouw het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Centrum Schagen van toepassing verklaard.  
In dit beeldkwaliteitsplan is opgenomen voor het Makadocentrum, dat de locatie zich leent voor 
een extra stedenbouwkundige kwaliteit door de toevoeging van een verdieping op het 
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parkeerdek. Voor de architectuur geldt voor dit gedeelte van het centrum dat aangesloten moet 
worden bij het wervend karakter met vooruitstrevende architectuur. 
 
Beleidsnotitie hogere grenswaarde Wet Geluidhinder (2012) 
Deze beleidsnotitie wordt gehanteerd bij toetsing van hogere waarde aanvragen in het kader 
van de vaststelling van een bestemmingsplan, het nemen van een afwijkingsbesluit 
bestemmingsplan (Wabo) en de aanleg of reconstructie van een weg. In deze notitie zijn de 
beleidskeuzen opgenomen. 
 
Beleidsvisie externe veiligheid 2012 – 2015 Harenkarspel, Schagen en Zijpe 
In deze beleidsvisie is in beeld gebracht hoe de gemeente Schagen om wil gaan met het 
beheersen van risico's die ontstaan bij het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen zoals 
vuurwerk, LPG en chemicaliën en het vervoer daarvan over de weg, het water, het spoor en 
door buisleidingen. In deze visie zijn ondermeer de risicobronnen opgenomen, die aanwezig 
zijn binnen de gemeente. 
 
Distributieplanologisch onderzoek (2009) 
Naar aanleiding van plannen voor winkeluitbreidingen in het centrumgebied heeft de gemeente 
Schagen in 2009 een Distributieplanologisch onderzoek (DPO) laten uitvoeren. De uitkomsten 
van het onderzoek vormen één van de toetsingskaders voor de beoordeling van nieuwe 
plannen. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 5.3. 
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Hoofdstuk 4  Juridische planbeschrijving 

4.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de planvorm voor het bestemmingsplan. 
Tevens wordt uiteengezet welke gedachten aan de juridische regeling ten grondslag liggen en 
welke regeling wordt voorgesteld. 

4.2  Algemeen 

 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog 
beschikbaar moeten zijn. Dit brengt met zich mee dat bestemmingsplannen digitaal 
uitwisselbaar en op vergelijkbare wijze moeten worden gepresenteerd. Met het oog hierop 
stellen de Wro en de onderliggende regelgeving eisen waaraan digitale en analoge plannen 
moeten voldoen. Zo bevatten de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 
bindende afspraken waarmee bij het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden 
gehouden. SVBP kent (onder meer) hoofdgroepen van bestemmingen, een lijst met functie- en 
bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de planregels en het 
renvooi. 
 
Planvorm 
Het bestemmingsplan Makado Schagen staat in het plangebied de herontwikkeling en 
uitbreiding van het winkelcentrum en de bouw van het extra winkelvolume toe. Dit draagt bij 
aan de ruimtelijke en functionele versterking van het centrum van Schagen. De juridische 
planvorm is afgestemd op het kunnen realiseren van de nieuwe ontwikkelingen. 
 
Ten behoeve van de ontwikkelingen wordt het bestemmingsplan in hoofdzaak een gedetailleerd 
plan. Om de ruimtelijke aanvaardbaarheid te garanderen en voldoende rechtszekerheid te 
bieden aan de bewoners, omwonenden en gebruikers van het gebied worden daarbij grenzen 
gesteld aan de bouw- en gebruiksmogelijkheden. 
 
Verbeelding en regels 
Op de verbeelding zijn alle functies zodanig bestemd dat het mogelijk is om met behulp van het 
renvooi direct te zien welke bestemmingen aan de gronden binnen het plangebied zijn gegeven 
en welke regels daarbij horen. Uitgangspunt daarbij is dat de verbeelding zoveel mogelijk 
informatie geeft over de in acht te nemen maten en volumes. De regels geven duidelijkheid 
over de bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de specifieke gebruiksregels. In de regels 
zijn verder ontheffing- en wijzigingsregels opgenomen. 
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Bestemmingsvlak en bouwvlak 
De in het plangebied aanwezige bestemming bestaat uit twee vlakken: een bestemmingsvlak 
en een bouwvlak. Het bestemmingsvlak geeft aan waar een bepaald gebruik toegestaan is. Het 
bouwvlak is een gebied dat op de plankaart is aangeven waarbinnen gebouwen mogen worden 
gebouwd met in achtneming van de in de regels gestelde regels. Het bouwvlak is op de 
plankaart voorzien van aanduidingen die betrekking hebben op de maatvoering.  
 
Aanduidingen 
Op de plankaart is een onderscheid gemaakt in verschillende aanduidingen. Alle aanduidingen 
die betrekking hebben op afmetingen, percentages en oppervlakten, zowel ten aanzien van het 
bouwen als ten aanzien van het gebruik, zijn maatvoeringaanduidingen, waaronder de goot- en 
bouwhoogte en het bebouwingspercentage. 
 
Opbouw planregels 
De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende onderdelen: 
1. inleidende regels; 
2. bestemmingsregels; 
3. algemene regels; 
4. overgangs- en slotregels. 

4.3  Inleidende regels 

Begrippen 
Dit artikel definieert de begrippen die in het bestemmingsplan worden gebruikt. Dit wordt 
gedaan om interpretatieverschillen te voorkomen.  
 
Wijze van meten 
Dit artikel geeft aan hoe de lengte, breedte, hoogte, diepte en oppervlakte en dergelijke van 
gronden en bouwwerken wordt gemeten of berekend. Alle begrippen waarin maten en waarden 
voorkomen worden in dit artikel verklaard. 

4.4  Bestemmingsregeling 

In het hoofdstuk Bestemmingsregels zijn in de planregels alle bestemmingen opgenomen met 
de daarbij behorende bestemmingsomschrijving. Waar noodzakelijk is gebruikgemaakt van 
aanduidingen om toegestaan gebruik nader te specificeren. In het bestemmingsplan komen de 
volgende bestemmingen voor. 
 
Centrum 
Het winkelcentrum Makado is bestemd als Centrum. Binnen deze bestemming zijn 
detailhandel, dienstverlening, bedrijven en horeca toegestaan. Daarnaast zijn woningen op de 
verdieping toegestaan. Tevens zijn bijbehorende voorzieningen zoals parkeer- en 
verkeersvoorzieningen, nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen toegestaan. 
Gebouwen mogen binnen het bouwvlak worden gebouwd met inachtneming van de 
aanduidingen op de plankaart. 
Daarnaast zijn specifieke gebruiksregels opgenomen, waarin is gesteld de verkoop van 
motorbrandstoffen en grootschalige detailhandel niet is toegestaan, alsmede de opslag van 
meer dan 10.000 kg vuurwerk. 
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Waarde - Archeologie - 2 
Delen van de gronden van het bestemmingsplan hebben een hoge tot middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde. Ter bescherming van de eventuele archeologische 
waarden is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 2 opgenomen. Binnen deze 
bestemming worden regels gesteld aan het bouwen en aan het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerk zijnde. Door deze regels worden de archeologische waarden ter plaatse beschermd. 

4.5  Algemene regels 

In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die gelden voor alle 
bestemmingen in het bestemmingsplan. De algemene regels bestaan uit de volgende artikelen. 
 
Antidubbeltelbepaling 
Een antidubbeltelbepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een 
bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel 
mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander 
gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 
 
De formulering van de antidubbeltelbepaling wordt bindend voorgeschreven in het Besluit 
ruimtelijke ordening (artikel 3.2.4 Bro).  
 
Algemene bouwregels 
Dit artikel bevat een algemene regeling voor een geringe overschrijding van bouwgrenzen door 
ondergeschikte onderdelen van gebouwen. De overschrijding van de bouwgrenzen dient wel 
beperkt te zijn, zijnde 2,5 m voor stoepen, entrees, veranda's, balkons en dergelijke, 2 m voor 
erkers en serres en 1,5 m voor andere ondergeschikte onderdelen.  
 
Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 
Deze bepaling geeft invulling aan de afstemmingsbepaling tussen de bouwverordening en het 
bestemmingsplan ingevolge artikel 9 van de Woningwet. Artikel 9 van de Woningwet regelt 
primair dat de bouwverordening buiten toepassing blijft voor zover deze niet overeenstemt met 
het desbetreffende bestemmingsplan. Voor zover het bestemmingsplan geen regels bevat ten 
aanzien van een onderwerp dat in de bouwverordening is geregeld, is de bouwverordening wel 
van toepassing, tenzij het bestemmingsplan anders bepaalt. 
 
De bepaling dient als uitwerking van de laatste zinsnede en voorkomt dat de bouwverordening 
onbedoeld aanvullend werkt bij onderwerpen die in het bestemmingsplan bewust niet zijn 
geregeld, bijvoorbeeld omwille van globaliteit. De relevante onderwerpen staan allemaal in 
paragraaf 5 (artikel 2.5.1 tot 2.5.31) van de bouwverordening van de gemeente Schagen. 
 
Algemene afwijkingsregels 
In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels waarvan het bevoegd gezag bij 
omgevingsvergunning kan afwijken van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de 
bevoegdheid om af te wijken van regels die gelden voor alle bestemmingen in het plan. 
 
Werking wettelijke regelingen  
In de regels van een bestemmingsplan wordt in een (toenemend) aantal gevallen met 
verwijzing naar een (andere) wettelijke regeling een procedure, begrip en/of functie uit die 
andere regeling van toepassing verklaard. De van toepassing verklaarde wettelijke regeling 
geldt zoals deze luidt op het moment van de vaststelling van het plan. Wijziging van de 
wettelijke regeling na de vaststelling van het bestemmingsplan zou anders zonder 
Wro-procedure een wijziging van het bestemmingsplan met zich mee kunnen brengen.  
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4.6  Overgangsrecht en slotregels 

In het afsluitende onderdeel van de regels komen de overgangs- en slotregels aan de orde.  
 
Overgangsrecht 
De formulering van het overgangsrecht is bindend voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke 
ordening (artikel 3.2.1 Bro). 
 
Slotregel 
Deze regel bevat de titel van het plan.  

4.7  Handhaving 

De handhaving van de regelgeving vervat in dit plan, is de bevoegdheid van burgemeester en 
wethouders. Het gaat bij de handhaving van dit plan met name om de regels inzake het bouwen 
en het gebruik van gronden en bouwwerken. De regels bevatten een algemeen verbod om 
gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de bestemming. Handhaving van dit plan is 
van belang om de ruimtelijke kwaliteit, zoals uitgewerkt in dit plan, ook te realiseren en in stand 
te houden. Naast deze instrumentele functie, heeft handhaving uiteraard ook een belangrijke 
functie in het kader van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. De regels in dit plan zijn 
voldoende duidelijk, concreet en toepasbaar om te kunnen handhaven. Als sluitstuk is gebruik 
in strijd met de bestemming in het plan aangemerkt als strafbaar feit, zoals opgenomen in de 
Wet op de economische delicten. Dit maakt strafrechtelijke handhaving en gebruik van de 
daaraan verbonden instrumenten en opsporingsbevoegdheden mogelijk. 
 
Handhaving van het plan zal in de praktijk primair plaatsvinden via de bestemmingsplantoets in 
het kader van de bouwvergunning en door feitelijk toezicht op de aanwezigheid van 
bouwwerken en op gebruiksactiviteiten. Binnen de gemeente heeft bouw- en woningtoezicht 
hierin een centrale taakstelling. Tot nu toe wordt handhaving opgepakt via het handhavingteam 
waarin een aantal disciplines is vertegenwoordigd die inspelen op incidenten en excessen en 
wordt er gereageerd naar aanleiding van klachten. Het handhavingsbeleid zal zich moeten 
ontwikkelen tot het vastleggen van een structuur, waarbij van tevoren door het bestuur 
vastgelegde doelen nagestreefd moeten worden.  
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Hoofdstuk 5  Sectorale en milieuonderzoeken 

5.1  Verkeer en parkeren 

Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het Makado, de realisatie van 
winkelvloeroppervlak, 12 tot 20 woningen en extra parkeerplaatsen op het parkeerdek 
mogelijk.  
 
Verkeersstructuur 
In de huidige situatie wordt het parkeerterrein ten zuiden van het postkantoor ontsloten via de 
Nieuwstraat en de Schubertstraat. Hier is een eenrichtingscircuit aangelegd. Dit houdt in dat 
het terrein vanaf de Nieuwstraat bereikbaar is en dat de uitgang aan de zijde van de 
Schubertstraat ligt.  
 
Daarnaast is op het dak van het Makado een parkeerdek en zijn er langs de Mozartlaan op het 
maaiveld parkeerplaatsen aanwezig. De ontsluiting hiervan verloopt via de Langestraat, 
Mozartlaan en de Schubertlaan. 
 
In de toekomstige situatie zal het parkeerterrein ten zuiden van het voormalige postkantoor 
verdwijnen. Het parkeerdek zal uitgebreid worden en blijft, net als in de huidige situatie, 
bereikbaar vanaf de Langestraat en de Mozartlaan.  
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 
Door de herontwikkeling van het Makado zal het verkeer toenemen. Uit het verkeersonderzoek, 
zie Bijlage 3, blijkt dat dit extra verkeer niet tot knelpunten in de verkeersafwikkeling zal leiden. 
 
Verkeerscirculatieplan 
De berekeningen van het bestemmingsplan zijn in de tijd gezien, uitgevoerd voor de 
berekeningen van het verkeerscirculatieplan. De plannen van het Makadocentrum zitten wel in 
beide berekeningen opgenomen. Ten tijde van het uitvoeren van de berekeningen voor het 
bestemmingsplan (medio zomer 2012) was nog geen sprake van het verkeerscirculatieplan. In 
het najaar 2012 is het verkeerscirculatieplan vastgesteld waarbij diverse verkeersmaatregelen 
zijn voorgesteld voor de komende jaren. Dit zorgt voor gewijzigde verkeersstromen op diverse 
wegen in Schagen. Zo wordt het ten opzichte van de eerder uitgevoerde berekeningen voor het 
bestemmingsplan op delen van de Beethovenlaan en de Schubertstraat weliswaar drukker met 
de maatregelen van het verkeerscirculatieplan maar het kruispunt A. Mauvestraat - 
Beethovenlaan - Nieuwstraat wordt daarintegen minder belast omdat de doorgaande 
noord-zuid route niet meer mogelijk is. De sluiting van de Markt zorgt ervoor dat het noord-zuid 
georiënteerde doorgaande verkeer een andere route moet rijden. In zijn algemeenheid kan 
gesteld worden dat de verkeersafwikkeling in Schagen wordt verbeterd als gevolg van de 
maatregelen in het verkeerscirculatieplan maar lokaal treden er op sommige locaties wel 
toenames op. 
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Parkeren 
De uitbreiding gaat ten koste van de huidige parkeervoorzieningen op het maaiveld 
(parkeerplaatsen ten zuiden van het voormalige postkantoor en de maaiveldparkeerplaatsen 
bij het Makado). Het parkeren zal in de toekomstige situatie opgelost worden door middel van 
uitbreiding van het huidige parkeerdek. 
 
Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor bouwen zal conform de eisen uit de 
gemeentelijke bouwverordening getoetst worden aan deze normen. Hiertoe zal een 
parkeerbalans worden opgesteld. Bij het opstellen van de parkeerbalans zal uitgegaan worden 
van de rekenmethodiek en dubbelgebruik van de huidige CROW-normen.  
 
Tabel 5.1 Berekening parkeerbehoefte 
 parkeernorm 
woningen 
- koop, etage, goedkoop 

 
1,3 pp/woning 

detailhandel 
-  AH 
-  overig 

 
4 pp/100 m² bvo 
2,5 pp/100 m² bvo 

  
 
Conclusie 
De uitbreiding van het winkelcentrum Makado zorgt voor extra verkeer op de ontsluitende 
wegen. Dit extra verkeer kan in voldoende mate worden afgewikkeld. 
 
Ten aanzien van het parkeren worden met de uitbreiding van het parkeerdek op het 
winkelcentrum voorzien in voldoende parkeerplaatsen om in de parkeerbehoefte te kunnen 
voorzien. 

5.2  Wegverkeerslawaai 

Voor de nieuwe woningen is akoestisch onderzoek uitgevoerd, zie Bijlage 1. Uit dit onderzoek 
blijkt dat sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 
 
Tevens zal het aantal verkeersbewegingen op de wegen rond het plangebied toenemen. Uit het 
uitgevoerde onderzoek blijkt dat geen sprake is van een significante toename van de 
geluidsbelasting. 

5.3  Detailhandel 

In deze paragraaf wordt getoetst of de beoogde uitbreiding van het winkelvloeroppervlak in het 
Makado planologisch aanvaardbaar is. Deze toets is onder meer gebaseerd op het 
distributieplanologisch onderzoek van de gemeente Schagen uit 2009 (Bijlage 2), waarin de 
ontwikkeling van het Makado is opgenomen. Dit onderzoek wordt getoetst aan het 
Koopstromenonderzoek Randstad, dat in 2011 is uitgevoerd. 
 
Regionaal verzorgende functie behouden 
Schagen beschikt over een zeer omvangrijk winkelaanbod in vergelijking tot de gemiddelde 
omvang in kernen met een vergelijkbaar inwonertal. Daarin komt tot uitdrukking dat de stad 
een sterke regionaal verzorgende functie vervult. 
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Het centrum van Schagen heeft zowel voor het doen van boodschappen als voor het recreatieve 
winkelen een sterke functie. De combinatie van een overdekt winkelcentrum, een historisch 
winkelgebied en een boodschappengebied in het 'rondje Schagen' biedt extra kwaliteit. De 'mix' 
van filiaalbedrijven en plaatselijke middenstand draagt bij aan een aantrekkelijk aanbod en dat 
geldt ook voor de horecaconcentratie aan de Markt. 
Sinds 2002 is de situatie in Schagen niet of nauwelijks veranderd. Bij een toenemende 
concurrentie vanuit de regio betekent stilstand achteruitgang. 
 
Makado als belangrijk onderdeel centrum herontwikkelen en uitbreiden 
Het Makado is een belangrijk onderdeel van het 'rondje Schagen': een overdekt winkelcentrum 
uit de jaren '70 van de vorige eeuw met een sterke vertegenwoordiging van grootwinkel- en 
filiaalbedrijven; het aangrenzend deel van de Nieuwstraat met onder meer de Hema 
functioneert in samenhang hiermee. 
 
Sterk punt van het Makado is dat deze overdekt is en ook bij slecht weer een aantrekkelijke 
winkelbestemming is. Het Makado maakt echter een enigszins gedateerde indruk. Lage 
plafonds en de beperkte daglichttoetreding geven het winkelcentrum een vrij donker aanzien. 
Het winkelcentrum is introvert opgezet en dat betekent dat het met name aan de zijde van de 
Nieuwstraat geen uitstraling heeft. Met dit bestemmingsplan worden de plannen om het 
winkelcentrum te herstructureren en uit te breiden en een betere aansluiting te geven op zijn 
omgeving mogelijk gemaakt. 
 
Programma Makado 
Voor het Makado zijn plannen opgesteld voor herstructurering en uitbreiding. Daarbij wordt de 
vestiging van de supermarkt in het Makado uitgebreid. In het DPO uit 2009 wordt uitgegaan 
van uitbreiding van de vestiging tot AH XL, maar in de actuele plannen blijft de supermarkt een 
reguliere vestiging. 
 
Met de herstructurering wordt een verbetering van de verbindingen met het historische 
centrum beoogd. Ook moet de oostzijde van de Nieuwstraat een aantrekkelijker aanzien 
krijgen, onder meer door de mogelijke realisatie van woningen boven de winkels. 
 
Economische ruimte voor ontwikkeling 
De economische ruimte voor uitbreiding van het winkelaanbod is onderzocht in het DPO uit 
2009. Hieruit blijkt dat het beoogde programma past binnen de  uitbreidingsmogelijkheid. 
 
Koopstromenonderzoek Randstad (november 2011) 
De economische ruimte voor ontwikkeling in het DPO uit 2009 is gebaseerd op een aanname 
van de toekomstige koopstromen: 
 de koopkrachtbinding: het aandeel van alle bestedingen naar winkelsector van inwoners 

van Schagen bij de detailhandel in de eigen kern; 
 de koopkrachttoevloeiing: het deel van de omzet van de winkels per sector in Schagen dat 

afkomstig is van consumenten van buiten de kern. 
In het recente koopstromenonderzoek voor de Randstad en omstreken zijn deze koopstromen 
voor zowel de food als de non-food onder meer voor Schagen bepaald. 
 
In de sector food gaat het DPO uit 2009 uit van een maximale koopkrachtbinding van 93% en 
een maximale koopkrachttoevloeiing van 33% Het recente koopstromenonderzoek geeft een 
hogere binding en toevloeiing van, respectievelijk, 94% van 40%. De gevonden ruimte voor 
uitbreiding in de foodsector in het DPO uit 2009 wordt daarom zeker gehaald. 
 
In de sector non-food werd in het DPO uit 2009 uitgegaan van een koopkrachtbinding van 
maximaal 85% en koopkrachttoevloeiing van maximaal 45%. Het recente 
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koopstromenonderzoek geeft voor de sector non-food een iets lagere binding op 69%. De 
koopkrachttoevloeiing wordt echter hoger ingeschat op 64%. Geconcludeerd wordt dat 
verhouding in herkomst van de bestedingen anders is dan ingeschat in 2009, maar dat de 
gevonden marktruimte wel degelijk bestaat. Onder invloed van de beoogde uitbreiding van het 
winkelaanbod in de sector non-food is zelfs nog enige toename van de koopkrachtbinding te 
verwachten. 
 
Noord-Holland Noord Ontwikkelingsmogelijkheden Detailhandel (november 2012) – onderzoek 
Bureau Stedelijke planning in opdracht van de Provincie 
Het centrum van Schagen functioneert economisch goed en beschikt ten opzichte van de 
(winkel)centra in de regio over een gunstig toekomstperspectief en een positief 
consumentenoordeel.  
 
Schagen kent tot 2020 een groei aan inwoners van +4,5%. Ondanks een relatief hoge 
winkeldichtheid, heeft het winkelcentrum van Schagen de laagste leegstand van de Kop van 
Noord-Holland. Bovendien presteert Schagen qua 
vloerproductiviteit in bijvoorbeeld de Mode & Luxe met 30% boven het landelijk gemiddelde. In 
deze sector is voor ca. 33% van het aanwezige oppervlak nog uitbreiding mogelijk. De 
toeristische bestedingen zijn hierbij nog buiten beschouwing gelaten. 
 
Het perspectief voor het dagelijkse detailhandelsaanbod binnen het rapport van Bureau 
Stedelijke planning in opdracht van de provincie wijkt af van de gemeten gestegen bestedingen 
uit het Koopstromenonderzoek 2011. De gemeten bestedingen in het Koopstromenonderzoek 
geven een stijgende lijn aan conform de landelijke trend, terwijl  het onderzoek van Bureau 
Stedelijke Planning een aanname doet van een dalende lijn. In het geval van het Makado 
Schagen gaat het om een kwalitatieve uitbreiding van het dagelijkse detailhandelsaanbod. 
Uitgangspunt is de consument meer winkelcomfort te bieden door de extra ruimte, waardoor de 
binding kan worden versterkt ten opzichte van de huidige situatie.  
 
Conclusie 
De beoogde uitbreiding van het Makado past binnen het ruimtelijk beleid van de gemeente 
Schagen. Dit beleid houdt versterking van het centrum in. Ook past de beoogde omvang van de 
uitbreiding in de ruimte voor uitbreiding die berekend was in het DPO uit 2009. De resultaten 
van het recente Koopstromenonderzoek Randstad (november 2011) - waar ook de gemeente 
Schagen aan deelgenomen heeft - versterken de conclusies van het DPO uit 2009. 
 
Omdat de ontwikkeling mogelijk is binnen de resultaten van het DPO, kan er geen sprake zijn 
van duurzame ontwrichting. Inwoners van Schagen kunnen op dezelfde aanvaardbare afstand 
hun inkopen blijven doen. 

5.4  Bodemkwaliteit 

Toetsingskader 
Ingeval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan dient op grond van het Besluit omgevingsrecht een verkennend 
bodemonderzoek te worden uitgevoerd.  
 
Onderzoek en conclusie  
De uitbreiding van Makado past niet in het vigerende bestemmingsplan. Voor de locatie waar 
sprake is van een functiewijziging, is bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen 
in Bijlage 4. 
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Uit het onderzoek blijkt dat de bovengrond licht is verontreinigd met cadmium, PCB en minerale 
olie. De ondergrond plaatselijk is licht verontreinigd met cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 
PAK en minerale olie, plaatselijk matig verontreinigd met lood, zink en PAK en plaatselijk sterk 
verontreinigd met zink en minerale olie.  
In zowel de boven- als ondergrond zijn plaatselijke bijmengingen met bodemvreemd materiaal 
(puin en dergelijke) waargenomen. Zintuiglijk zijn hierin geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium, minerale olie, xylenen en naftaleen.  
 
Conclusie 
Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) worden op 
basis van de onderzoeksresultaten uit milieuhygiënisch oogpunt wel voorzien. De in 
ondergrond aangetoonde waarden (overschrijding van de bijbehorende tussen- en 
interventiewaarden) geven, ingevolge de Wet bodembescherming, aanleiding tot het 
verrichten van een nader bodemonderzoek naar de omvang en mate van deze verontreiniging 
in de bodem. Nader bodemonderzoek dient uitsluitsel te verschaffen omtrent het feit of er ten 
aanzien van de verontreiniging in de grond en/of het grondwater sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging wordt gesproken indien de gemiddelde concentratie van een 
verontreinigde stof in 25 m³ grond en/of 100 m³ grondwater of meer de bijbehorende 
interventiewaarde overschrijdt. Voor gevallen van ernstige bodemverontreiniging geldt een 
saneringsnoodzaak. De risico's voor de volksgezondheid en het milieu bepalen of een geval van 
ernstige bodemverontreiniging spoedig moet worden gesaneerd. Sanering is alleen toegestaan 
indien het bevoegd gezag heeft ingestemd met een saneringsplan. 

5.5  Externe veiligheid 

Toetsingskader 
Bij ruimtelijke plannen dient voor externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor of water en door buisleidingen. 
In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico 
(PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde 
plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij 
onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) en onbeschermd op die 
plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom de risicobron. De 
norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een verantwoordingsplicht als 
het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt.  
 
Risicovolle inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR 
rondom een risicovolle inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde 
voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij een 
ruimtelijke ontwikkeling moet aan deze normen worden voldaan. 
Het Bevi bevat geen grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een 
verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. De in 
het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde. 
Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties. 
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Vervoer van gevaarlijke stoffen 
In augustus 2004 is de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen in de 
Staatscourant gepubliceerd. In deze circulaire is het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen opgenomen. Op basis van de 
circulaire geldt voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare 
en beperkt kwetsbare objecten van 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe 
situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde.  
Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of 
een toename van het GR een verantwoordingsplicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in 
bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het 
tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 
 
BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID 2012 – 2015 Harenkarspel, Schagen en Zijpe 
In deze beleidsvisie is in beeld gebracht hoe de gemeente Schagen om wil gaan met het 
beheersen van risico's die ontstaan bij het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen zoals 
vuurwerk, LPG en chemicaliën en het vervoer daarvan over de weg, het water, het spoor en 
door buisleidingen. In deze visie zijn ondermeer de risicobronnen opgenomen, die aanwezig 
zijn binnen de gemeente. 
 
Onderzoek 
Risicovolle inrichtingen 
Uit de provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) en de Beleidsvisie blijkt dat in het 
projectgebied geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. Deze worden ook niet mogelijk 
gemaakt. Ook in de omgeving komen geen risicovolle inrichtingen voor die relevant zijn voor de 
externe veiligheidssituatie in het plangebied.  
 
Vervoer gevaarlijke stoffen 
Ten westen van het plangebied ligt de Provinciale weg N245. Over deze weg vindt transport van 
gevaarlijke stoffen plaats, waarbij de maatgevende stof GF3 (LPG, propaan) is. De PR 
10-6-contour ligt binnen de weg. De minimale afstand van het plangebied tot de weg is circa 
370 m. Uit de Beleidsvisie blijkt dat in het kader van externe veiligheid rekening gehouden 
moet worden met een zone van 325 m tot de weg. Het plangebied is buiten deze zone gelegen. 
De aanwezigheid van de weg vormt dus geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
Ten oosten van het plangebied ligt daarnaast de spoorlijn van het tracé Alkmaar - Den Helder. 
Over deze spoorlijn worden geen gevaarlijke stoffen vervoerd. Dit betekend dat er geen 
risicocontour voor gevaarlijke stoffen naast de spoorlijn ligt. 
 
Conclusie 
Er wordt geconcludeerd dat het aspect externe veiligheid de uitvoering van het project niet in 
de weg staat.  

5.6  Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5 van de Wet 
milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wet milieubeheer (Wm) bevat 
grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, 
koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral 
de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) 
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van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de volgende tabel 
weergegeven.  
 
Tabel 5.2  Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 
stof toetsing van grenswaarde geldig  
stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde 
concentratie 

60 µg/m³ 2010 tot en met 2014 

 jaargemiddelde 
concentratie 

40 µg/m³ vanaf 2015 

fijn stof (PM10) jaargemiddelde 
concentratie 

40 µg/m³ vanaf 11 juni 2011 

 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de 
bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de 
bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de 
buitenlucht. 
In het Besluit niet in betekenende mate (nibm) is bepaald in welke gevallen een project niet in 
betekenende mate bijdraagt. Dit is onder andere het geval als een project een effect heeft van 
minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde stikstofdioxide en fijn stof (= 1,2 µg/m³). 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij een woningbouwproject van minder dan 1.500 woningen. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke plannen 
uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens tevens rekening gehouden 
met de luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied. 
 
Onderzoek 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter 
plaatse van het projectgebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de monitoringstool 
(www.nsl-monitoring.nl) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. 
Hieruit blijkt dat in 2011 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof direct 
langs de Westerweg, de N245, (als maatgevende doorgaande weg in de omgeving van het 
projectgebied) ruimschoots onder de grenswaarden uit de wetgeving lagen. Omdat direct langs 
deze weg aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het projectgebied het 
geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie 
verder van de weg ligt. Daarom is ter plaatse van het projectgebied sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
Door de in het bestemmingsplan voorziene ontwikkeling is er een toename van 
verkeersbewegingen te verwachten van 3.394 mvt/etmaal. Hierbij wordt uitgegaan van een 
aandeel vrachtverkeer van 2%. Uit de nimb-tool blijkt dat deze verkeerstoename zorgt voor 
een toename van het gehalte stikstof in de lucht met 3,01 µg/m³ en van fijn stof met 
0,99 µg/m³. De toename van stikstof is groter dan 1,2 µg/m³. Het project draagt dus in 
betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht. 
Aangezien de jaargemiddelde concentraties stikstof en fijn stof ter plaatse van het plangebied 
in de huidige situatie lager zijn dan 37 µg/m³, zal de totale concentratie stikstof door deze 
ontwikkeling onder de grenswaarden van 40 µg/m³ blijven.  
 
Conclusie 
Er wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering van het project niet in de 
weg staat. Uit het oogpunt van luchtkwaliteit is sprake van een aanvaardbaar woon- en 
leefmilieu ter plaatse. 
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5.7  Bedrijven en milieuhinder 

Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van 
bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 
 ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende 

bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen 
in voldoende mate mee te nemen, wordt in dit project gebruikgemaakt van de VNG-publicatie 
Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). 
 
Onderzoek en conclusies 
Op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009) geldt voor supermarkten, 
warenhuizen en detailhandel een richtafstand van 10 m ten opzichte van een rustige woonwijk 
(0 m ten opzichte van gemengd gebied). Doordat binnen het plangebied sprake is van 
functiemenging, zijn deze functies direct naast of boven/onder woningen toelaatbaar zonder 
dat sprake is van onaanvaardbare milieuhinder. In de regels worden beperkingen gesteld ten 
aanzien van de toelaatbare bedrijfsactiviteiten (inclusief horeca) om milieuhinder in het 
ruimtelijk spoor zoveel mogelijk te voorkomen. Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de 
beoogde ontwikkeling niet in de weg. In het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten en de Staat van Horeca-activiteiten. Voor een toelichting op deze 
staten wordt verwezen naar Bijlage 5 en Bijlage 6. 

5.8  Ecologie 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora- en 
faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie ten aanzien van de 
Ecologische Hoofdstructuur de uitvoering van het plan niet in de weg staan. 
 
Toetsingskader 
Beleid 
Het rijksbeleid ten aanzien van de bescherming van soorten (flora en fauna) en de bescherming 
van de leefgebieden van soorten (habitats) is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR). De uitwerking van dit nationale belang ligt bij de provincies. De bescherming 
van de EHS is in Noord-Holland in de provinciale Structuurvisie nader uitgewerkt. 
 
Normstelling 
Flora- en faunawet 
Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze wet is 
gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw 
bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of 
verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 
'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of 
gebruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de 
Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet 
van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing te 
verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Voor de zwaar beschermde soorten 
wordt deze ontheffing slechts verleend, indien: 
 er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en 

bosbouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 
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 er geen alternatief is; 
 geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende 
vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, 
aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 
 
Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van EZ de volgende interpretatie van artikel 
11: 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar 
gebroed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én 
slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende 
uitzonderingen, te weten: 
 
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het gehele 
seizoen. 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor 
de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, 
gierzwaluw en huismus). 

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

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 
 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 
In de 'aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten 
aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
De soorten uit categorie 5 vragen soms wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet 
jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 
De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan moet 
worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 
 
Natuurbeschermingswet 1998 
Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. Deze 
wet onderscheidt drie soorten gebieden, te weten: 
a. door de minister van EZ aangewezen gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en 

Habitatrichtlijn; 
b. door de minister van EZ aangewezen beschermde natuurmonumenten;   
c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.  
De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de 
vorm van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten 
of de Minister van EZ). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door 
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middel van het bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben een externe 
werking, zodat ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen 
veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de 
Natuurbeschermingswet 1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval 
wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat 
daarvoor geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden 
verkregen.  
 
Onderzoek en toetsing 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde 
status, zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Deze natuurgebieden liggen op grote afstand van het plangebied en 
worden niet beïnvloed door de relatief kleinschalige ingreep in het centrum van Schagen. 
Gebiedsbescherming komt derhalve in deze paragraaf niet meer aan de orde. De 
Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het plan 
dan ook niet in de weg. 
 
Soortenbescherming 
Vanwege de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en broedvogels met vaste nesten is 
ecologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 7. Hieronder zijn de 
conclusies van dit onderzoek opgenomen. Vanwege het zeer versteende karakter van het 
plangebied, komen hier geen andere matig of zwaar beschermde soorten voor. 
 
De uitbreiding naar het zuidwesten heeft geen gevolgen voor vleermuizen omdat dit deelgebied 
volledig is verhard (geen foerageergebied), geschikte openingen in de bebouwing ontbreken 
(verblijfplaatsen afwezig) en door obstakel aan de west- en oostzijde vormt het ook geen 
vliegroute (migratieroutes ontbreken). In en direct rond de noordzijde van de Makado te 
Schagen werden enkele foeragerende vleermuizen in lage dichtheid vastgesteld. Er zijn geen 
aanwijzingen van het voorkomen van vlieg- en/of migratieroutes. De uitbouw naar het noorden 
van de Makado zal niet van negatieve invloed zijn op deze foeragerende vleermuizen. Vaste 
verblijfplaatsen van broedvogels zijn niet aanwezig. 
De Ffw beïnvloedt derhalve de plannen niet. 
 
Conclusie 
Uit het voorgaande blijkt dat de Natuurbeschermingswet 1998, het beleid van de provincie ten 
aanzien van de EHS en de Ffw de uitvoering van het plan niet in de weg staan. Bij de 
werkzaamheden dient wel rekening te worden gehouden met het volgende:  
 Er is geen ontheffing nodig voor de tabel 1-soorten van de Ffw omdat hiervoor een 

vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen van de Ffw. Uiteraard geldt wel de algemene 
zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het 
wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.  

 Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 
Verstoring van broedende vogels is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen ten 
aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit 
te voeren. In het kader van de Ffw wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het 
broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de 
werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) 
aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan de orde. De meeste vogels broeden 
overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron:Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.).  
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5.9  Water 

Waterbeheer en watertoets 
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over 
een ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in 
strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- 
en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit bestemmingsplan wordt overleg 
gevoerd met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. De opmerkingen van de 
waterbeheerder worden vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf. 
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande 
de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en 
kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, 
waarbij het beleid van het hoogheemraadschap nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW). 
 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW); 
 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21); 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); 
 Waterwet. 
 
Provinciaal: 
 Provinciaal Waterplan 2010-2015. 
 
Waterschapsbeleid 
In het Waterbeheersplan 2010-2015 beschrijft het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier de doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor de drie kerntaken: 
veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon water. Hiermee wil het 
hoogheemraadschap anticiperen op de voorspelde extra wateroverlast, droogte en het 
verhoogde overstromingsrisico en het bewerkstelligen van een betere waterkwaliteit.  
 
De Keur van het Waterschap is een vastgestelde verordening waar gedoogplichten, geboden en 
verboden in staan. In dit kader is het van belang te weten dat langs hoofd- en overige 
watergangen een zone ligt van respectievelijk 5 m en 2 m ter bescherming van het profiel en 
onderhoud. Ook langs waterkeringen ligt een (variabele) zone voor bescherming en onderhoud 
van de waterkeringen, voor het realiseren van bouwwerken en het uitvoeren van werken 
binnen deze zone dient ontheffing van de Keur te worden aangevraagd.  
 
Huidige situatie 
Het plangebied is gelegen in Schagen tussen de Gedempte Gracht en de Nieuwstraat en bestaat 
uit het winkelcentrum Makado. Het plangebied is reeds verhard. 
 
Bodem en grondwater 
Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem ter plaatse uit zeekleigronden. Er is 
sprake van grondwatertrap III. Dat wil zeggen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand 
0,4 m-mv ligt en de gemiddelde laagste grondwaterstand tussen de 0,8 en 1,2 m-mv. De 
maaiveldhoogte in het plangebied is NAP +0,3 m (bron: www.ahn.nl). 
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Waterkwantiteit 
Langs de Langestraat, ter hoogte van de Mozartlaan loopt een regionaal kanaal onder het 
plangebied door.  
 
Watersysteemkwaliteit 
In het plangebied zijn geen KRW-waterlichamen aanwezig.  
 
Veiligheid en waterkeringen 
Het plangebied ligt niet in de kern-/beschermingszone van een waterkering.  
 
Afvalwaterketen en riolering 
Het plangebied is aangesloten op een gemengd stelsel.  
 
Toekomstige situatie 
Het plan bestaat uit de herontwikkeling van het Makado. Het winkelcentrum wordt aan de 
noordzijde uitgebreid en er wordt een gedeelte van de bestaande parkeerplaats aan de 
overzijde van de Mozartlaan een winkelpand gerealiseerd.  
 
Waterkwantiteit 
Omdat het plangebied reeds verhard is, is er geen compensatie nodig. Het regionaal kanaal, 
wat onder het plangebied door loopt, zal worden gehandhaafd. 
 
Watersysteemkwaliteit  
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem geldt een verbod op het 
toepassen van zink, lood, koper en PAK's-houdende bouwmaterialen.  
 
Afvalwaterketen en riolering 
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw verplicht 
een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een 
rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande 
gemeentelijke riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
 hemelwater vasthouden voor benutting; 
 (in)filtratie van afstromend hemelwater; 
 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater; 
 afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie). 
 
Waterbeheer 
Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het hoogheemraadschap 
vergunning te worden aangevraagd op grond van de 'Keur'. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het 
graven van nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van 
hemelwater naar het oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone 
voor watergangen en waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen 
de beschermingszone niet zonder ontheffing van het hoogheemraadschap gebouwd, geplant of 
opgeslagen mag worden. De genoemde bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het 
profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan- of afvoer en/of berging van water wordt 
gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen 
uit de 'Keur'. Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de 
jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 
 
Conclusie 
De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter 
plaatse. 
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5.10  Archeologie 

Regelgeving en beleid 
Wet op de archeologische monumentenzorg/Verdrag van Malta 
Het archeologisch bodemarchief is de grootste bron voor de geschiedenis in Nederland. Het 
Verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van deze archeologische waarden. Het 
verdrag is geïmplementeerd via de Wet op de Archeologische monumentenzorg. Als gevolg van 
dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch 
erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol 
spelen. 
Op grond van de aangescherpte regelgeving stellen Rijk en provincie zich op het standpunt dat 
in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erfgoed moet worden omgegaan. 
Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan 
dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer 
voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De 
uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de 
belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het 
archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor 
een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor 
het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet 
tot de mogelijkheden behoort. 
Het Rijk heeft de beleidsuitgangspunten ten aanzien van archeologie neergelegd in onder meer 
de nota Kiezen voor Karakter en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 
 
Onderzoek en conclusie 
Gezien de matige en hoge verwachtingswaarde op basis van de archeologische 
verwachtingskaart is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in 
Bijlage 8. In dit onderzoek, dat is gebaseerd op een bureau- en een inventariserend 
veldonderzoek, blijkt dat het plangebied een niveau met archeologische resten vanaf de Late 
Middeleeuwen bevat. Tussen de -0,2 en -0,4 m NAP ligt de top van dit niveau. Op basis van de 
resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit 
te laten voeren. Indien de werkzaamheden dieper reiken dan -1,3 m NAP zal tevens op deze 
diepte een onderzoek moeten worden gedaan. De beste methode om de archeologische 
niveau(s) te onderzoeken is aan de hand van een proefsleuvenonderzoek. 

5.11  Onderzoeksplicht vanwege mer-wetgeving 

Toetsingskader 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het 
kader van de omgevingsvergunning planmer-plichtig, projectmer-plichtig of 
mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden 
opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de 
bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de 
EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
Onderzoek en conclusies 
In categorie 10.1 van onderdeel D bij het Besluit m.e.r is als activiteit aangewezen de aanleg, 
wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van aanleg, 
wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van winkelcentra of 
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parkeerterreinen, ingevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 
1.    een oppervlakte van 100 ha of meer; 
2.    een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat; of 
3.    een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 
 
Gelet op de kenmerken van het project (zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de 
drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de 
potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit 
de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals deze in de voorgaande paragrafen 
zijn opgenomen. Voor deze omgevingsvergunning is dan ook geen mer-procedure of 
mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r. 
 
 

5.12  Duurzaamheid 

De gemeente Schagen heeft haar duurzaamheidsambities vastgelegd in het 
Uitvoeringsprogramma Klimaat gemeente Schagen 2012-2020. Hiermee wil zij een steentje 
bijdragen aan het beperken van verdere klimaatverandering én de uitputting van grondstoffen 
voor zijn. De gemeente Schagen wil in 2020 voldoen aan 6% energiebesparing, 20% reductie 
van CO2-uitstoot en 22,5% opwekking van duurzame energie. 
 
Om deze doelstellingen te halen, zijn vier prioriteiten geformuleerd: energiebesparing, 
productie en gebruik van duurzame energie, klimaatbestendigheid en bewustwording. 
 
Door het geven van voorlichting wil de gemeente bedrijven en particulieren bewust maken van 
duurzaamheidskeuzes. Een goed handvat hierbij zijn de menukaarten Duurzaam Bouwen (te 
vinden op de website http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/). Deze menukaarten niet 
specifiek opgesteld zijn voor winkelcentra. Desondanks zullen de bestaande menukaarten bij 
de bouwkundige uitwerking als inspiratie gebruikt worden. 
 
 



  37  

 

  
Adviesbureau RBOI   060904.16366.00 
Rotterdam / Middelburg  

Hoofdstuk 6  Economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 

In paragraaf 5.3 is aangetoond dat binnen het centrum van Schagen voldoende vraag is naar 
uitbreiding van het winkelaanbod. Daarnaast kan de initiatiefnemer de kosten voor de 
ontwikkeling dragen. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid geborgd. 
De ontwikkelingen die dit bestemmingsplan planologisch maakt zijn aangewezen bouwplannen 
in het kader van artikel 6.12 Wro. Dit wil zeggen dat de gemeente in beginsel een 
exploitatieplan moet vaststellen.  
In het kader van dit bestemmingsplan is dit niet noodzakelijk aangezien er een anterieure 
overeenkomst is, waardoor het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het voorontwerpbestemmingsplan zal in het kader van de inspraakverordening van de 
gemeente Schagen 6 weken ter inzage worden gelegd. Hierbij wordt eenieder in de gelegenheid 
gesteld tot het indienen van een inspraakreactie.  
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Hoofdstuk 7  Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro 
verzonden aan de diverse overlegpartners.  
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Bijlage 1  Wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit 
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Door de grote diversiteit aan winkels en de goede bereikbaarheid, heeft het centrum van 
Schagen een sterke regionale functie. Om deze positie op regionaal niveau te behouden 
en ruimte te kunnen bieden aan uitbreidingsbehoefte van ondernemers, is het initiatief 
genomen tot de herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum Makado. In het 
plan is rekening gehouden met de uitbreiding van een supermarkt, extra detailhandel en 
de realisatie van appartementen. Tevens schuift de as van de route Schubertstraat - 
Mozartlaan - Langestraat iets op. Een schematische weergave van het plan is opgenomen 
in de figuren 1.1, 1.2 en 1.3. 
 

 
 
Figuur 1.1: Begane grond van de nieuwe situatie 
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Figuur 1.2: Eerste verdieping van de nieuwe situatie 
 
 

 
 
Figuur 1.3: Tweede verdieping van de nieuwe situatie 
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Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan is inzicht nodig 
in de gevolgen van het plan op de akoestische situatie en op de luchtkwaliteit in en rond 
het plangebied. In voorliggende rapportage zijn het akoestisch onderzoek wegverkeers-
lawaai en het onderzoek luchtkwaliteit beschreven. De onderbouwing van de verkeers-
gegevens is in een separaat onderzoek beschreven. 
 
Leeswijzer 
Het wettelijk kader rond wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit is beschreven in hoofd-
stuk 2. De uitgangspunten van de milieuonderzoeken zijn uiteengezet in hoofdstuk 3. In 
hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek wegverkeerslawaai beschreven. In 
hoofdstuk 5 is ingegaan op de resultaten van het onderzoek luchtkwaliteit. De belang-
rijkste bevindingen van het onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 6. 
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2.1 Wegverkeerslawaai 

Formeel akoestisch onderzoek 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt. 
Uitzondering hierop zijn de wegen: 
■ die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
■ waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h. 
 
De breedte van de geluidszone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de 
weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied (zie tabel 2.1). 
 
 

aantal rijstroken 

wegligging binnen 

stedelijk gebied

wegligging buiten 

stedelijk gebied 

2 200 m 250 m 

3 of 4 350 m 400 m 

5 of meer n.v.t. 600 m 

 
Tabel 2.1: Breedte geluidszone per wegtype 
 
 
Ten noorden van het plangebied bevindt zich de Beethovenlaan. Op deze weg bedraagt 
de maximum toegestane snelheid 50 km/h. De weg bevindt zich in stedelijk gebied en 
bestaat uit twee rijstroken. De geluidszone voor deze weg bedraagt derhalve 200 m. 
Binnen de geluidszone zullen onder andere de nieuwbouwappartementen verrijzen.  
 
Op de overige wegen rond het plangebied geldt een maximumsnelheid van 30 km/h. 
Zoals hiervoor beschreven zijn dergelijke wegen volgens de Wet geluidhinder niet  
gezoneerd en behoeven deze wegen dus geen formele toetsing. Dit betekent echter niet 
dat langs deze wegen de geluidssituatie niet beschouwd hoeft te worden.  
Uit jurisprudentie blijkt dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening aannemelijk 
moet worden gemaakt dat sprake is van een acceptabele geluidssituatie. Daarom zijn in 
dit onderzoek ook de 30 km/h-wegen rondom het plangebied meegenomen. Relevant 
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zijn die wegen waarop een significante toe- dan wel afname van de verkeersdruk is te 
verwachten als gevolg van het plan. Dit betreft de volgende wegen: Noord, Markt,  
Torenstraat, Nieuwstraat, Schubertstraat, Mozartlaan, Langestraat, Thorbeckestraat en 
Stationsweg.  
Onderzocht is of er langs deze wegen sprake is van een significante toename van de 
geluidsbelasting als gevolg van de plannen. Een geluidstoename van 2 dB of meer wordt 
als significante geluidstoename beschouwd. Een dergelijke toename van de geluidsbelas-
ting is waarneembaar. Bij dergelijke geluidstoenames langs wegen buiten het plan-
gebied wordt ook wel gesproken van ‘gevolgen elders’. De Wet geluidhinder stelt geen 
eisen aan het toepassen van maatregelen indien er sprake is van gevolgen elders. 
 
 
2.2 Luchtkwaliteit 

De belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit is vastgelegd in 
hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. In deze paragraaf, ook wel bekend als de 
Wet luchtkwaliteit, is de basis gelegd voor een programmasystematiek voor maatregelen 
en projecten, hetgeen geconcretiseerd is in het Nationale Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit: het NSL.  
In het NSL is geborgd dat vanaf 1 januari 2015 aan de Europese grenswaarden voor  
stikstofdioxide (NO2) moet worden voldaan. Tot dit moment heeft Nederland uitstel en 
vrijstelling (derogatie) gekregen van de Europese Unie om aan de grenswaarde voor 
stikstofdioxide te voldoen. De derogatietermijn voor fijn stof (PM10) is inmiddels verlopen. 
Overal in Nederland moet nu worden voldaan aan de norm van 40 μg/m3 voor fijn stof. 
 
Voor de toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen zijn, conform de Handreiking Rekenen 
aan Luchtkwaliteit1, in de praktijk drie normen van toepassing: 
■ jaargemiddelde concentratie NO2 (40 μg/m3); 
■ jaargemiddelde concentratie PM10 (40 μg/m3); 
■ aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uursgemiddelde concen-

tratie PM10 (maximaal 35 dagen per jaar >50 μg/m3). 
 

                                                            
1  Handreiking Rekenen aan luchtkwaliteit, actualisering 2011 van het Ministerie van Infra-

structuur en Milieu. 
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In navolging van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan worden gesteld dat een 
ruimtelijke ontwikkeling vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit doorgang kan vinden, 
indien wordt voldaan aan ten minste één van de volgende punten: 
a. er is geen sprake van normoverschrijding; 
b er is per saldo sprake van een verbetering (saldobenadering); 
c het project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit2; 
d het project is opgenomen in het Nationale Samenwerkingsprogramma Lucht- 

kwaliteit (NSL). 
 
Het laatste punt (d) is niet van toepassing op dit onderzoek. Derhalve is onderzocht of 
wordt voldaan aan één van de drie andere punten. 
 

                                                            
2  Een plan draagt in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit indien 

de planbijdrage groter dan 1,2 μg/m3 is. Projecten met een bijdrage van 1,2 μg/m3 of lager 
zijn niet in betekenende mate (NIBM). 
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3.1 Rekenmethodieken 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II uit 
het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). Gerekend is met het programma 
GeoMilieu, versie 2.10. 
 
Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het RMG2012 mag op de 
geluidsbelasting een correctie worden toegepast vanwege het in de toekomst stiller 
worden van het wagenpark. Voor de wegen die in het onderzoek zijn beschouwd geldt 
een correctie van -5 dB. De in voorliggend rapport gepresenteerde geluidsbelastingen 
zijn inclusief aftrek van de genoemde correctiefactoren, tenzij anders vermeld. 
 
Het onderzoek luchtkwaliteit is uitgevoerd met het CAR II-model3. Dit model rekent op 
basis van Standaard rekenmethode I uit de Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 
(RBL2007). Er is een vergelijking gemaakt van de plansituatie met de autonome situatie 
(zonder de voorgenomen ontwikkeling). 
 
 
3.2 Verkeersgegevens 

Figuur 3.1 bevat de wegen rondom het plangebied die zijn beschouwd in voorliggend 
onderzoek. 
 

                                                            
3  CAR staat voor Calculation of Air pollution from Road traffic. 
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Figuur 3.1: Plangebied (oranje) en beschouwde wegen (rood) (ondergrond Google Maps) 
 
 
De gebruikte verkeersgegevens zijn ontleend aan het actuele verkeersmodel van de 
gemeente Schagen. Er zijn zowel cijfers beschikbaar voor het prognosejaar zonder als 
met het voorgenomen revitaliseringsplan van het winkelcentrum (respectievelijk auto-
nome situatie en plansituatie), zie tabel 3.1. In het separate rapport ‘Onderzoek verkeer’ 
worden de verkeerseffecten beschreven en toegelicht. 
 
 

wegvak 

autonome situatie

(mvt/etm)

plansituatie 

(mvt/etm) 

Noord t.h.v. Beethovenlaan 3.700 3.300 

Noord t.h.v. Markt 3.800 3.400 

Markt t.h.v. Noord 4.400 4.100 

Markt t.h.v. Nieuwstraat 4.300 3.900 

Nieuwstraat t.h.v. Beethovenlaan 4.300 2.700 

Nieuwstraat t.h.v. Markt 2.400 2.700 

Torenstraat 3.000 2.600 

Beethovenlaan (Noord-Nieuwstraat) 10.400 10.600 

Beethovenlaan (Nieuwstraat-Schubertstraat) 8.600 10.600 

Beethovenlaan (Schubertstraat-Chopinstraat) 4.100 4.000 

Schubertstraat 5.600 7.800 

Mozartlaan 2.600 3.800 

Langestraat t.h.v. Mozartlaan 2.600 3.800 

Langestraat t.h.v. Thorbeckestraat 5.100 5.900 

Thorbeckestraat 5.200 6.000 

Stationsweg 3.600 4.300 

 
Tabel 3.1: Verkeersdruk 2020 (mvt/weekdag) 
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Met uitzondering van de Beethovenlaan geldt op alle wegen uit tabel 3.1 een maximum 
toegestane snelheid van 30 km/h. Op de Beethovenlaan geldt als limietsnelheid  
50 km/h. 
 
Voor milieuberekeningen is tevens de verkeersverdeling van belang. Deze gegevens zijn 
overgenomen uit het geluidsmodel dat in 2011 voor de gemeente Schagen is opgesteld. 
Voor alle beschouwde wegen is gerekend met 93% lichte motorvoertuigen, 5% middel-
zware motorvoertuigen en 2% zware motorvoertuigen. 
 
Wat betreft de geluidsberekeningen is verder rekening gehouden met een gemiddelde 
uurintensiteit van 6,8% voor de dagperiode, 3,4% voor de avondperiode en 0,6% voor de 
nachtperiode. 
Specifiek voor de luchtberekeningen is voor alle beschouwde wegen uitgegaan van 
snelheidstype 3 (doorstromend stadsverkeer). 
 
 
3.3 Overige uitgangspunten 

Beschouwde onderzoekslocaties 
Er is voor gekozen om de geluids- en luchtberekeningen uit te voeren voor dezelfde 
locaties. De locaties bevinden zich langs de relevante wegen en zijn zodanig gekozen dat 
de gebouwen worden beschouwd die het dichtst op de weg staan (zie figuur 3.2). Voor 
de geluidsberekeningen geldt dat per locatie meerdere waarneemhoogtes zijn be-
schouwd. Het laagste rekenpunt bevindt zich op 1,5 m; elk volgend punt ligt 3 m hoger. 
 
Ook op de geplande nieuwbouwappartementen zijn rekenpunten geprojecteerd (zie 
figuur 3.3). De appartementen bevinden zich op de eerste en tweede verdieping. Op de 
begane grond komen dus geen appartementen. 
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Figuur 3.2: Beschouwde locaties langs relevante wegen (ondergrond Google Maps) 
 
 

 
 
Figuur 3.3: Beschouwde locaties op geplande nieuwbouwappartementen 
 
 
Aanvullende gegevens geluidsberekeningen  
De huidige wegdekverharding is bepaald op basis van foto’s uit de fotodatabase Cyclo-
media. Verondersteld is dat deze verharding ook in de autonome situatie aanwezig is. 
Vervolgens is de wegdekverharding voor de plansituatie aangepast indien de beschik-
bare plantekeningen daartoe aanleiding gaven. Het resultaat is samengevat in tabel 3.2. 
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wegvak autonome situatie plansituatie 

Noord klinkers in keperverband klinkers in keperverband 

Markt klinkers in keperverband klinkers in keperverband 

Nieuwstraat klinkers in keperverband klinkers in keperverband 

Torenstraat klinkers in keperverband klinkers in keperverband 

Beethovenlaan (Noord-Nieuwstraat) asfalt (referentiewegdek) asfalt (referentiewegdek) 

Beethovenlaan (Nieuwstraat-Schuberstraat) klinkers in keperverband asfalt (referentiewegdek) 

Beethovenlaan (Schubertstraat-Chopinstraat) klinkers in keperverband klinkers in keperverband 

Schubertstraat klinkers in keperverband asfalt (referentiewegdek) 

Mozartlaan asfalt (referentiewegdek) asfalt (referentiewegdek) 

Langestraat (Mozartlaan-Langehof) asfalt (referentiewegdek) asfalt (referentiewegdek) 
Langestraat (Langehof-Thorbeckestraat) asfalt (referentiewegdek) asfalt (referentiewegdek) 
Thorbeckestraat asfalt (referentiewegdek) asfalt (referentiewegdek) 

Stationsweg asfalt (referentiewegdek) asfalt (referentiewegdek) 

 
Tabel 3.2: Wegdekverharding 
 
 
De hoogtes zijn overgenomen uit het beschikbare geluidsmodel. In de directe omgeving 
van het plangebied zijn geen hoogteverschillen aanwezig die van invloed zijn op de 
geluidsituatie. 
 
De reflectie van de bebouwing is meegenomen in het onderzoek. De reflectie en over-
drachtsdemping van de omgeving is volgens de in het Reken- en Meetvoorschrift voor-
geschreven wijze doorgerekend. 
 
Op de onderzochte wegen zijn geen kruispunten met verkeerslichten of rotondes  
geprojecteerd, waarvoor correcties opgenomen dienen te worden.  
 
Aanvullende gegevens luchtberekeningen  
Voor luchtkwaliteit is in beginsel het kalenderjaar waarin het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld van toepassing. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in 2013 vast-
gesteld. Daarnaast is het jaar 2015 van belang bij luchtkwaliteitberekeningen. Het  
jaar 2015 is relevant omdat Nederland tot dat jaar uitstel en vrijstelling (derogatie) heeft 
om te voldoen aan de norm voor stikstofdioxide. Om een doorkijk te geven naar de 
verdere toekomst, is tevens het jaar 2020 beschouwd. Dit is het uiterste toekomstjaar in 
luchtkwaliteitmodellen. 
Concreet zijn in dit onderzoek dus de jaren 2013 en 2020 beschouwd. In alle beschouwde 
situaties is gerekend met de verkeerscijfers voor 2020. De situatie in 2013 is daarmee 
een ‘worst case’-benadering ten opzichte van het jaar 2015, doordat de achtergrondcon-
centraties afnemen met de jaren. Wanneer in het jaar 2013 wordt voldaan aan de nor-
men voor luchtkwaliteit, mag aangenomen worden dat dit ook in het jaar 2015 het geval 
is. 
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In het CAR II-model zit een database met achtergrondconcentraties per gridcel afkomstig 
van metingen van het RIVM. Om de achtergrondconcentratie te bepalen voor de verschil-
lende te onderzoeken wegen zijn de X- en Y-coördinaten (rijksdriehoekstelsel) ingevoerd. 
 
Voor luchtberekeningen zijn verder nog het wegtype (mate van bebouwing langs de 
weg), de bomenfactor (hoeveelheid bomen langs de weg) en de afstand tussen de weg-
rand en het meetpunt4 van belang. Deze kenmerken zijn afgeleid van Google Maps, 
beschikbaar gestelde tekeningen en het geluidsmodel (zie tabellen 3.3 en 3.4). Het ver-
schil in uitgangspunten tussen de autonome situatie en de plansituatie hangt samen met 
het voorgenomen plan. 
 
 

meetpunt wegtype bomenfactor

afstand wegrand 

meetpunt 

1 (Noord) 4 basistype 1,00 (geen/enkele bomen) 10,5 m 

2 (Noord) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 5,0 m 

3 (Noord) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 4,5 m 

4 (Torenstraat) 4 basistype 1,00 (geen/enkele bomen) 4,0 m 

5 (Nieuwstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 8,5 m 

6 (Nieuwstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 8,5 m 

7 (Nieuwstraat) 4 basistype 1,00 (geen/enkele bomen) 7,0 m 

8 (Nieuwstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 8,0 m 

9 (Schubertstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

10 (Schubertstraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

11 (Mozartlaan) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

12 (Mozartlaan) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

13 (Langestraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

14 (Langestraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

15 (Langestraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

16 (Langestraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

17 (Langestraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

18 (Langestraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 9,5 m 

19 (Thorbeckestraat) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 5,0 m 

20 (Thorbeckestraat) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 5,0 m 

21 (Stationsweg) 3 eenzijdig bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 10,0 m 

22 (Stationsweg) 3 eenzijdig bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 10,0 m 

 
Tabel 3.3: Omgevingskenmerken autonome situatie 
 
 

                                                            
4  Normaliter wordt de luchtkwaliteit berekend op 10 m vanaf de wegrand. Er wordt gerekend 

met een kleinere afstand, als binnen 10 m bebouwing aanwezig is. In dat geval is de afstand 
tussen de wegrand en de bebouwing maatgevend. 
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meetpunt wegtype bomenfactor

afstand wegrand 

meetpunt 

1 (Noord) 4 basistype 1,00 (geen/enkele bomen) 10,5 m 

2 (Noord) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 5,0 m 

3 (Noord) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 4,5 m 

4 (Torenstraat) 4 basistype 1,00 (geen/enkele bomen) 4,0 m 

5 (Nieuwstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 8,5 m 

6 (Nieuwstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 8,5 m 

7 (Nieuwstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 7,0 m 

8 (Nieuwstraat) 4 basistype 1,00 (geen/enkele bomen) 8,0 m 

9 (Schubertstraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

10 (Schubertstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

11 (Mozartlaan) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

12 (Mozartlaan) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

13 (Langestraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

14 (Langestraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

15 (Langestraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

16 (Langestraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

17 (Langestraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

18 (Langestraat) 4 basistype 1,25 (meerdere bomen) 9,5 m 

19 (Thorbeckestraat) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 5,0 m 

20 (Thorbeckestraat) 1 beide zijden bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 5,0 m 

21 (Stationsweg) 3 eenzijdig bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 10,0 m 

22 (Stationsweg) 3 eenzijdig bebouwd 1,00 (geen/enkele bomen) 10,0 m 

1 nieuw (Nieuwstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,25 (meerdere bomen) 6,5 m 

2 nieuw (Nieuwstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,25 (meerdere bomen) 7,0 m 

3 nieuw (Schubertstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,25 (meerdere bomen) 9,5 m 

4 nieuw (Schubertstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,25 (meerdere bomen) 9,5 m 

5 nieuw (Schubertstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,25 (meerdere bomen) 10,0 m 

6 nieuw (Nieuwstraat) 1 beide zijden bebouwd 1,25 (meerdere bomen) 6,0 m 

 
Tabel 3.4: Omgevingskenmerken plansituatie 
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4.1 Gewenste nieuwbouwappartementen 

Nieuwe woningen dienen te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet 
geluidhinder. Strikt genomen geldt deze grenswaarde alleen voor de woningen die langs 
wegen met een geluidszone zijn geprojecteerd (in dit onderzoek de Beethovenlaan). 
Nieuwbouwwoningen die langs een 30 km/h-weg worden gebouwd, hoeven formeel 
dus niet aan deze grenswaarde te worden getoetst. Toch is dat in dit onderzoek wel 
gedaan. Ondanks dat er geen formeel toetsingskader geldt voor 30 km/h-wegen, dienen 
gemeenten wel te streven naar een goede ruimtelijke ordening (dat betekent onder 
meer dat de geluidsbelasting op de woningen langs dergelijke wegen acceptabel moet 
zijn). 
 
Formele toetsing langs de Beethovenlaan 
De nieuwbouwappartementen zijn geprojecteerd in de geluidszone van de Beethoven-
laan. Dit betekent dat de geluidsbelasting op de appartementen (als gevolg van het 
verkeer op de Beethovenlaan) moet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
Uit tabel 4.1 blijkt dat dit bij alle waarneempunten het geval is. Dit betekent dat de bouw 
van de nieuwbouwappartementen niet strijdig is met de Wet geluidhinder. 
 
waarneempunt geluidsbelasting voldoet aan grenswaarde? 

1 nieuw (Nieuwstraat) 40 dB ja 

2 nieuw (Nieuwstraat) 45 dB ja 

3 nieuw (Schubertstraat) 45 dB ja 

4 nieuw (Schubertstraat) 41 dB ja 

5 nieuw (Schubertstraat) <40 dB ja 

6 nieuw (Nieuwstraat) <40 dB ja 

 
Tabel 4.1: Maatgevende geluidsbelastingen Beethovenlaan (incl. correctie art. 110g Wet  
               geluidhinder) 
 
 

4 
 
Resultaten en  
bevindingen  
akoestiek 



 

Bestemmingsplan Makado Schagen 15

 

 

Beschouwing geluidssituatie 30 km/h-wegen 
Formeel hoeft de geluidsbelasting op de nieuwbouwappartementen niet te voldoen aan 
de grenswaarde van 48 dB als gevolg van verkeer op de aangrenzende 30 km/h-wegen 
(in dit onderzoek de Nieuwstraat en de Schubertstraat). Toch is de geluidsbelasting als 
gevolg van deze wegen wel inzichtelijk gemaakt, zodat beoordeeld kan worden of  
sprake is van een goede ruimtelijke ordening (zie tabel 4.2).  
 
waarneempunt geluidsbelasting voldoet aan grenswaarde? 

1 nieuw (Nieuwstraat) 57 dB a.g.v. Nieuwstraat nee 

2 nieuw (Nieuwstraat) 51 dB a.g.v. Nieuwstraat nee 

3 nieuw (Schubertstraat) 51 dB a.g.v. Schubertstraat nee 

4 nieuw (Schubertstraat) 56 dB a.g.v. Schubertstraat nee 

5 nieuw (Schubertstraat) 50 dB a.g.v. Schubertstraat nee 

6 nieuw (Nieuwstraat) 51 dB a.g.v. Nieuwstraat nee 

 
Tabel 4.2: Maatgevende geluidsbelastingen Nieuwstraat/Schubertstraat (incl. correctie  
               art. 110g Wet geluidhinder) 
 
 
Uit tabel 4.2 blijkt dat de hoogst berekende geluidsbelasting als gevolg van verkeer op 
een 30 km/h-weg 57 dB bedraagt. Dat is een overschrijding van 9 dB ten opzichte van de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor nieuwe woningen langs een gezoneerde weg 
geldt een maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Van een dergelijke geluidsbelasting is 
in geen geval sprake. De gemeente Schagen dient aan te geven of hiermee sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening.  
 
Bij de bouw van nieuwe woningen dient tevens rekening gehouden te worden met de 
maximale binnenwaarde uit het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zijn regels opgenomen 
voor de maximale geluidsbelasting binnen de woning. In beginsel mag de binnenwaarde 
ten hoogste 33 dB bedragen. Het Bouwbesluit is alleen van toepassing in geval van ont-
heffing. Vanwege de maximumsnelheid van 30 km/h is hiervan geen sprake.  
De binnenwaarde kan echter als richtwaarde worden gehanteerd voor het beschouwen 
van een goede ruimtelijke ordening. Voor het bepalen van de binnenwaarde dient te 
worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidsbelasting (de geluidsbelasting van alle 
omliggende wegen gezamenlijk). De gecumuleerde geluidsbelasting op de nieuwe  
woningen is weergegeven in tabel 4.3. Op de gecumuleerde geluidsbelasting is geen 
correctie conform artikel 110g Wet geluidhinder van toepassing.  
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waarneempunt gecumuleerde geluidsbelasting (dB) 

1 nieuw  62  

2 nieuw 57 

3 nieuw 58  

4 nieuw 61 

5 nieuw 55  

6 nieuw 57  

 
Tabel 4.3: Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief correctie artikel 110g Wet  
               geluidhinder) 
 
 
De hoogst berekende gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt 62 dB. Om te voldoen aan 
de maximale binnenwaarde van 33 dB dient de gevelwering ten minste 29 dB te  
bedragen. Een standaard gevelwering heeft volgens het Bouwbesluit een geluids-
isolerend vermogen van ten minste 20 dB. De ontwikkelaar dient bij de realisatie van de 
woning rekening te houden met deze eis (in het kader van een goede ruimtelijke orde-
ning). 
 
 
4.2 Geluidssituatie bestaande gebouwen 

Als gevolg van de plannen neemt het aantal verkeersbewegingen op een aantal  
(30 km/h-)wegen toe. Dit heeft gevolgen voor de geluidsbelasting op de bebouwing 
langs die wegen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is langs deze wegen 
de geluidssituatie beschouwd. Er is sprake van ‘gevolgen elders’ indien de geluidsbelas-
ting met 2 dB of meer toeneemt ten opzichte van de autonome situatie, zonder de ont-
wikkelingen voor het Makado. 
 
Route Noord - Markt 
Langs de route Noord - Markt zijn de waarneempunten 1, 2 en 3 gesitueerd. Uit tabel 4.4 
blijkt dat de geluidsbelasting hier als gevolg van het plan niet zal toenemen. Afhankelijk 
van het beschouwde waarneempunt blijft de geluidsbelasting gelijk of neemt zelfs af. Dit 
is het gevolg van een afnemende verkeersdruk op deze route. De woningen langs deze 
route ondervinden dus geen nadelig akoestisch effect van het voorgenomen plan. Er is 
geen sprake van ‘gevolgen elders’. 
 
waarneempunt autonome situatie plansituatie verschil 

1 (Noord) 55 dB 54 dB - 1 dB 

2 (Noord) 60 dB 59 dB - 1 dB 

3 (Noord) 59 dB 59 dB 0 dB 

 
Tabel 4.4: Maatgevende geluidsbelastingen route Noord - Markt (incl. correctie art.  
               110g Wet geluidhinder) 
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Route Nieuwstraat – Markt - Torenstraat 
Langs de route Nieuwstraat – Markt – Torenstraat zijn de waarneempunten 4 tot en met 8 
gesitueerd. In het midden van deze route (grofweg tussen het Rapenpad en de Markt) 
neemt de verkeersdruk door het plan toe. Als gevolg hiervan neemt de geluidsbelasting 
met 1 dB toe. Deze toename blijft onder de grens van 2 dB en is daarmee acceptabel. Er 
is geen sprake een significante toename van de geluidsbelasting en dus geen sprake van 
‘gevolgen elders’.  
Langs de overige delen van deze route neemt de verkeersdruk door het plan juist af, 
waardoor sprake is van een lagere geluidsbelasting (zie tabel 4.5). Per saldo mag gecon-
cludeerd worden dat de geluidssituatie op de woningen langs deze route niet noemens-
waardig wordt verslechterd. 
 
waarneempunt autonome situatie plansituatie verschil 

4 (Torenstraat) 61 dB 60 dB - 1 dB 

5 (Nieuwstraat) 55 dB 56 dB + 1 dB 

6 (Nieuwstraat) 55 dB 56 dB + 1 dB 

7 (Nieuwstraat) 57 dB 56 dB - 1 dB 

8 (Nieuwstraat) 57 dB 55 dB - 2 dB 

 
Tabel 4.5: Maatgevende geluidsbelastingen route Nieuwstraat- Markt - Torenstraat (incl.  
               correctie art. 110g Wet geluidhinder) 
 
 
Route Schubertstraat – Mozartlaan  -Langestraat 
Langs de route Schubertstraat – Mozartlaan - Langestraat zijn de waarneempunten 9 tot 
en met 18 gesitueerd. Ondanks dat de verkeersdruk op deze route relatief veel toe-
neemt, is dat niet in de geluidsbelasting terug te zien (zie tabel 4.6). Dat komt omdat in 
het plan de as van deze route wordt verplaatst. De Schubertstraat schuift op in westelijke 
richting, terwijl de Mozartlaan wordt verlegd in noordelijke richting. Het gevolg hiervan is 
dat per saldo de geluidsbelasting afneemt. De woningen langs deze route ondervinden 
dus geen nadelig akoestisch effect van het voorgenomen plan. Er is geen sprake van 
‘gevolgen elders’. 
 
waarneempunt autonome situatie plansituatie verschil 

9 (Schubertstraat) 55 dB 49 dB - 6 dB 

10 (Schubertstraat) 55 dB 51 dB - 4 dB 

11 (Mozartlaan) 53 dB 51 dB - 2 dB 

12 (Mozartlaan) 49 dB 48 dB - 1 dB 

13 (Langestraat) 53 dB 52 dB - 1 dB 

14 (Langestraat) 48 dB 47 dB - 1 dB 

15 (Langestraat) 47 dB 47 dB 0 dB 

16 (Langestraat) 53 dB 52 dB - 1 dB 

17 (Langestraat) 48 dB 47 dB - 1 dB 

18 (Langestraat) 57 dB 55 dB - 2 dB 

 
Tabel 4.6: Maatgevende geluidsbelastingen route Schubertstraat – Mozartlaan -  
               Langestraat (incl. correctie art. 110g Wet geluidhinder) 
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Route Thorbeckestraat - Stationsweg 
Langs de route Thorbeckestraat - Stationsweg zijn de waarneempunten 19 tot en met 22 
gesitueerd. Op deze route neemt de verkeersdruk iets toe, waardoor ook de geluids-
belastingen toenemen (zie tabel 4.7). De toename blijft overal onder de grens van 2 dB. 
Er is dus geen sprake van een significante toename, waardoor de geluidssituatie accep-
tabel is. Er is geen sprake van ‘gevolgen elders’. 
 
waarneempunt autonome situatie plansituatie verschil 

19 (Thorbeckestraat) 58 dB 59 dB + 1 dB 

20 (Thorbeckestraat) 59 dB 60 dB + 1 dB 

21 (Stationsweg) 52 dB 52 dB 0 dB 

22 (Stationsweg) 51 dB 52 dB + 1 dB 

 
Tabel 4.7: Maatgevende geluidsbelastingen route Thorbeckestraat - Stationsweg (incl.  
               correctie art. 110g Wet geluidhinder) 
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5.1 Situatie 2013 

De luchtkwaliteitsituatie voor het jaar 2013 is weergegeven in tabel 5.1. 
 

jaargemiddelde 

concentratie 

stikstofdioxide 

jaargemiddelde 

concentratie 

fijn stof 

aantal overschrijdingsdagen 

etmaalgemiddelde 

concentratie fijn stof 

 

 

 

meetpunt auto-

noom 

 

plan 

 

verschil 

auto-

noom 

 

plan 

 

verschil 

auto-

noom 

 

plan 

 

verschil 

1 (Noord) 16,9 16,8 -0,1 15,5 15,4 -0,1 3 3 0 

2 (Noord) 17,7 17,5 -0,2 15,6 15,6 0,0 4 3 -1 

3 (Noord) 17,8 17,6 -0,2 15,6 15,6 0,0 4 3 -1 

4 (Torenstraat) 17,1 17,0 -0,2 15,5 15,5 0,0 3 3 0 

5 (Nieuwstraat) 16,8 16,9 +0,1 15,4 15,5 0,0 3 3 0 

6 (Nieuwstraat) 16,8 16,9 +0,1 15,4 15,5 0,0 3 3 0 

7 (Nieuwstraat) 17,4 17,0 -0,4 15,6 15,5 -0,1 3 3 0 

8 (Nieuwstraat) 17,6 16,7 -0,9 15,6 15,4 -0,2 3 3 0 

9 (Schubertstraat) 18,4 18,8 +0,4 15,8 15,8 0,0 4 4 0 

10 (Schubertstraat) 17,9 19,4 +1,5 15,7 15,9 +0,2 4 4 0 

11 (Mozartlaan) 16,8 17,3 +0,5 15,4 15,5 +0,1 3 3 0 

12 (Mozartlaan) 16,8 17,3 +0,5 15,4 15,5 +0,1 3 3 0 

13 (Langestraat) 16,8 17,3 +0,5 15,4 15,5 +0,1 3 3 0 

14 (Langestraat) 16,8 17,3 +0,5 15,4 15,5 +0,1 3 3 0 

15 (Langestraat) 16,8 17,3 +0,5 15,4 15,5 +0,1 3 3 0 

16 (Langestraat) 16,8 17,3 +0,5 15,4 15,5 +0,1 3 3 0 

17 (Langestraat) 16,8 17,3 +0,5 15,4 15,5 +0,1 3 3 0 

18 (Langestraat) 17,8 18,1 +0,3 15,6 15,7 +0,1 4 4 0 

19 (Thorbeckestraat) 18,4 18,8 +0,4 15,8 15,8 +0,1 4 4 0 

20 (Thorbeckestraat) 18,4 18,8 +0,4 15,8 15,8 +0,1 4 4 0 

21 (Stationsweg) 17,7 18,0 +0,4 15,6 15,7 +0,1 4 4 0 

22 (Stationsweg) 17,7 18,0 +0,4 15,6 15,7 +0,1 4 4 0 

5 
 
Resultaten en  
bevindingen  
luchtkwaliteit 
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jaargemiddelde 

concentratie 

stikstofdioxide 

jaargemiddelde 

concentratie 

fijn stof 

aantal overschrijdingsdagen 

etmaalgemiddelde 

concentratie fijn stof 

 

 

 

meetpunt auto-

noom 

 

plan 

 

verschil 

auto-

noom 

 

plan 

 

verschil 

auto-

noom 

 

plan 

 

verschil 

1 nieuw (Nieuwstraat) n.v.t. 17,4 n.v.t. n.v.t. 15,6 n.v.t. n.v.t. 3 n.v.t. 

2 nieuw (Nieuwstraat) n.v.t. 17,3 n.v.t. n.v.t. 15,5 n.v.t. n.v.t. 3 n.v.t. 

3 nieuw (Schubertstraat) n.v.t. 19,5 n.v.t. n.v.t. 16,0 n.v.t. n.v.t. 4 n.v.t. 

4 nieuw (Schubertstraat) n.v.t. 19,5 n.v.t. n.v.t. 16,0 n.v.t. n.v.t. 4 n.v.t. 

5 nieuw (Schubertstraat) n.v.t. 19,4 n.v.t. n.v.t. 15,9 n.v.t. n.v.t. 4 n.v.t. 

6 nieuw (Nieuwstraat) n.v.t. 17,4 n.v.t. n.v.t. 15,6 n.v.t. n.v.t. 3 n.v.t. 

 
Tabel 5.1: Situatie 2013 

 
 
Uit de resultaten blijkt dat het plan bij de meeste meetpunten tot een geringe toename 
van de concentraties stikstofdioxide en fijn stof leidt. Dit komt omdat de verkeersdruk in 
de plansituatie op de meeste wegen hoger uitvalt dan in de autonome situatie. Bij een 
beperkt aantal meetpunten vallen de concentraties in het plan juist lager uit. Ook dit 
hangt weer samen met de verkeersdruk. Ter hoogte van deze meetpunten is in de plan-
situatie sprake van een lagere verkeersdruk dan in de autonome situatie. 
De grootste toename van de concentraties stikstofdioxide en fijn stof is berekend bij 
meetpunt 10 (Schubertstraat). Hier neemt de concentratie NO2 toe met 1,5 μg/m3, terwijl 
de concentratie PM10 stijgt met 0,2 μg/m3 ten opzichte van de autonome situatie. Deze 
toenamen zijn echter geen probleem, want zowel de concentratie NO2 als PM10 voldoet in 
de plansituatie ruimschoots aan de vigerende norm. Beide concentraties mogen maxi-
maal 40 μg/m3 bedragen, terwijl in de plansituatie de hoogst berekende concentraties 
NO2 en PM10 respectievelijk 19,4 en 15,9 μg/m3 bedragen. Ook het aantal overschrijdings-
dagen van de etmaalgemiddelde concentratie PM10 (4 dagen) ligt ruim onder de norm  
(35 dagen). Dit betekent dat uit oogpunt van de luchtkwaliteit het plan gerealiseerd mag 
worden. 
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5.2 Eindbeeld 2020 

De luchtkwaliteitsituatie voor eindbeeld 2020 is weergegeven in tabel 5.2.  
 

jaargemiddelde 

concentratie 

stikstofdioxide 

jaargemiddelde 

concentratie 

fijn stof 

aantal overschrijdingsdagen 

etmaalgemiddelde 

concentratie fijn stof 

 

 

 

meetpunt auto-

noom 

 

plan 

 

verschil 

auto-

noom 

 

plan 

 

verschil 

auto-

noom 

 

plan 

 

verschil 

1 (Noord) 12,6 12,6 0,0 14,0 14,0 0,0 2 2 0 

2 (Noord) 13,1 13,0 -0,1 14,1 14,1 0,0 2 2 0 

3 (Noord) 13,1 13,0 -0,1 14,1 14,1 0,0 2 2 0 

4 (Torenstraat) 12,8 12,7 -0,1 14,0 14,0 0,0 2 2 0 

5 (Nieuwstraat) 12,6 12,6 +0,1 13,9 14,0 0,0 2 2 0 

6 (Nieuwstraat) 12,6 12,6 +0,1 13,9 14,0 0,0 2 2 0 

7 (Nieuwstraat) 12,9 12,7 -0,2 14,0 14,0 -0,1 2 2 0 

8 (Nieuwstraat) 13,0 12,5 -0,5 14,1 13,9 -0,1 2 2 0 

9 (Schubertstraat) 13,4 13,6 +0,2 14,2 14,3 +0,1 2 2 0 

10 (Schubertstraat) 13,2 14,0 +0,8 14,1 14,3 +0,2 2 2 0 

11 (Mozartlaan) 12,6 12,8 +0,3 14,0 14,0 +0,1 2 2 0 

12 (Mozartlaan) 12,6 12,8 +0,3 14,0 14,0 +0,1 2 2 0 

13 (Langestraat) 12,6 12,8 +0,3 14,0 14,0 +0,1 2 2 0 

14 (Langestraat) 12,6 12,8 +0,3 14,0 14,0 +0,1 2 2 0 

15 (Langestraat) 12,6 12,8 +0,3 14,0 14,0 +0,1 2 2 0 

16 (Langestraat) 12,6 12,8 +0,3 14,0 14,0 +0,1 2 2 0 

17 (Langestraat) 12,6 12,8 +0,3 14,0 14,0 +0,1 2 2 0 

18 (Langestraat) 13,1 13,3 +0,2 14,1 14,2 0,0 2 2 0 

19 (Thorbeckestraat) 13,5 13,7 +0,2 14,2 14,3 +0,1 2 2 0 

20 (Thorbeckestraat) 13,5 13,7 +0,2 14,2 14,3 +0,1 2 2 0 

21 (Stationsweg) 13,0 13,2 +0,2 14,1 14,1 +0,1 2 2 0 

22 (Stationsweg) 13,0 13,2 +0,2 14,1 14,1 +0,1 2 2 0 

1 nieuw (Nieuwstraat) n.v.t. 12,9 n.v.t. n.v.t. 14,0 n.v.t. n.v.t. 2 n.v.t. 

2 nieuw (Nieuwstraat) n.v.t. 12,8 n.v.t. n.v.t. 14,0 n.v.t. n.v.t. 2 n.v.t. 

3 nieuw (Schubertstraat) n.v.t. 14,1 n.v.t. n.v.t. 14,4 n.v.t. n.v.t. 2 n.v.t. 

4 nieuw (Schubertstraat) n.v.t. 14,1 n.v.t. n.v.t. 14,4 n.v.t. n.v.t. 2 n.v.t. 

5 nieuw (Schubertstraat) n.v.t. 14,0 n.v.t. n.v.t. 14,3 n.v.t. n.v.t. 2 n.v.t. 

6 nieuw (Nieuwstraat) n.v.t. 12,9 n.v.t. n.v.t. 14,0 n.v.t. n.v.t. 2 n.v.t. 

 
Tabel 5.2: Situatie 2020 

 
 
Net als in 2013, is in 2020 bij de meeste meetpunten sprake van een geringe toename 
van de concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Op de meeste wegen neemt de ver-
keersdruk in de plansituatie immers toe ten opzichte van de autonome situatie. Er zijn 
echter ook een klein aantal wegen, waar de verkeersdruk afneemt. Ook dat is goed te 
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zien in tabel 5.2 Bij de meetpunten langs deze wegen is namelijk sprake van een afname 
van de concentraties stikstofdioxide en fijn stof. 
De grootste toename van de concentraties stikstofdioxide en fijn stof is wederom bere-
kend bij meetpunt 10 (Schubertstraat). Hier neemt de concentratie NO2 toe met  
0,8 μg/m3, terwijl de concentratie PM10 stijgt met 0,2 μg/m3 ten opzichte van de auto-
nome situatie. Deze toenamen zijn echter geen probleem, want zowel de concentratie 
NO2 als PM10 voldoet in de plansituatie ruimschoots aan de vigerende norm. Beide con-
centraties mogen maximaal 40 μg/m3 bedragen, terwijl in de plansituatie de hoogst 
berekende concentraties NO2 en PM10 respectievelijk 14,1 en 14,4 μg/m3 bedragen. Ook 
het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalgemiddelde concentratie PM10 (2 dagen) 
ligt ruim onder de norm (35 dagen). Dit betekent dat uit oogpunt van de luchtkwaliteit 
het plan gerealiseerd mag worden. 
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Wegverkeerslawaai 
In het kader van het initiatief tot de herontwikkeling en uitbreiding van winkelcentrum 
Makado worden er in de toekomstige situatie woningen gerealiseerd. Hiervoor is akoes-
tisch onderzoek benodigd. De nieuwe woningen zijn gesitueerd binnen de wettelijke 
geluidszone van de Beethovenlaan. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de 
geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op deze weg onder de voorkeursgrens-
waarde van 48 dB ligt. 
 
De nieuwe woningen zijn geprojecteerd langs een tweetal 30 km/h-wegen. Dergelijke 
wegen zijn volgens de Wet geluidhinder niet gezoneerd en behoeven geen formele 
toetsing. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting ten 
gevolge van het verkeer op de 30 km/h-wegen wel in het onderzoek beschouwd.  
Geconstateerd is dat de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de 30 km/h-
wegen ten hoogste 57 dB bedraagt. Deze geluidsbelasting ligt 9 dB boven de, bij gezo-
neerde wegen, geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De voor gezoneerde wegen 
geldende maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. De  
gemeente Schagen dient te beoordelen of er sprake is van een goede ruimtelijke orde-
ning. Bij de bouw van nieuwe woningen dient tevens rekening gehouden te worden met 
de maximale binnenwaarde uit het Bouwbesluit. 
 
Als gevolg van de plannen neemt het aantal verkeersbewegingen op een aantal wegen 
rond het plangebied toe. Dit heeft gevolgen voor de akoestische situatie langs deze 
wegen. De wegen waarop zich verkeerseffecten voordoen betreffen allen 30 km/h-
wegen. In geen geval is sprake van een significante toename van de geluidsbelasting. Er 
is dan ook geen sprake van ‘gevolgen elders’. 
 

6 
 
Conclusies 
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Luchtkwaliteit 
Zowel in 2013 als in 2020 wordt in de plansituatie ruimschoots voldaan aan de normen 
die gelden voor de luchtkwaliteit. Omdat de situatie in het jaar 2013 een ‘worst case’-
benadering van de situatie in derogatiejaar 2015 betreft, mag verondersteld worden dat 
ook in het jaar 2015 aan de normen wordt voldaan. In navolging van artikel 5.16, lid 1 
onder a van de Wet milieubeheer kan gesteld worden dat het plan doorgang kan vinden 
vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit, omdat in geen geval sprake is van normover-
schrijdingen. 
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1 d 1

Uit het distributieplanologisch ondeizoek uit 2002 is gebleken dat het wi'nkei-
aanbod in Schagen een sterke regionale functi'e vervult. Niet aUeen in Schagen,
maar ook de inwoners van de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Nie-
dorp en Zijpe weten de winkels in Schagen te vinden. Sterke punten van Scha-
gen zijn de overzichtelijkheid, het complete en compacte aanbod en de be-
reikbaarheid. Deze positie is niet onbedreigd: in de regio is de concurrentie
van met name Alkmaar, Den Helder en Heerhugowaard groot.

In het rapport uit 2002 zijn verder stedenbouwkundige uitgangspunten aange-
geven ten aanzien van de ruimtelijke spreiding van de v înkels op basis van drie
polen: het 'Rondje Schagen', bestaande uit de winkels aan de Gedempte
Gracht en het Makado Centrum en het boodschappencentrum Langestraat.
Daarnaast bevindt zich een concentratie van grootschalig volumineus aanbod
op bedrijventerrein Witte Paal.

In het centrum van Schagen zijn drie plannen ontwikkeld, die vragen om een
nadere beoordeling van hun effecten voor het bestaande aanbod en de effec-
ten voor de ruimtelijke structuur van het detailhandelsaanbod in het centrum
van Schagen. Het betreft in de eerste plaats de uitbreiding van het Makado
Centrum, waarbij de vestiging van Albert Heijn wordt verplaatst naar het par-
keerterrein aan de noordzijde ervan. Deze supermarkt wordt daarbij uitge-
breid tot een AH-XL. Met de herstructurering worden de verbindingen met het
historische centrum verbeterd. Daarnaast wil supermarktorganisatie Deen de
huidige supermarkt verplaatsen naar de locatie van het huidige postkantoor op
de hoek van Nieuwstraat en Beethovenlaan en is sprake van vestiging van een
nieuwe supermarkt in het boodschappencentrum aan de Langestraat.

Als alle genoemde uitbreidingen doorgaan, komt de totale uitbreiding uit op
meer dan 5.000 m^ In dat geval eist de provincie dat 'regionale afstemming'
plaatsvindt: de effecten van de uitbreiding op de regionale detailhandelsstruc-
tuur moeten worden getoetst,

Doel van de voorliggende nota is om op basis van een analyse van vraag en
aanbod nu en in de toekomst en van de ruimtelijke structuur van het aanbod
aan te geven:

of en in welke mate er mogelijkheden zijn voor uitbreiding van het aan-
bod in verschillende branchegroepen, zowel in kwantitatief (m^) als kwa-
litatief (branches, foi mules, winkeltypen) opzicht;
welke effecten de mogelijke uitbreiding heeft voor de bestaande win-
kels in Schagen en die in de regio;
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in hoeverre de mogehjke uitbreiding bijdraagt aan verbetering van de be-

staande ruimtelijke slructuur van het aanbod.

Ten behoeve van de voorliggende rapportage is gebruik gemaakt van lnventan-

satiegegevens van Locatus van augustus 2009 en is gebruik gemaakt van lande-

lijke vergelijkingsgegevens en gegevens van omringende gemeenten. Telefo-

nisch overleg heeft plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de twee on-

dernemersverenigingen in Schagen.

In het navolgende wordt in de eerste plaats lngegaan op de vraag-aanbod-ver-

houdingen in Schagen. In hoofdstuk 3 komt de ruimtelijke structuur van het

aanbod aan de orde. Hoofdstuk 4 omvat een sterkte-zwakte analyse. In hoofd-

stuk 5 en 6 worden achtereenvolgens trends en ontwikkehngen en het beleids-

kader behandeld. In hoofdstuk 7 vindt een beoordeling van de plannen voor het

centrumgebied plaats vanuit distnbutieplanologisch oogpunt. In hoofdstuk 8

wordt ingegaan op enkele andere onderwerpen. In hoofdstuk 9 volgen conclu-

sies en aanbevelingen.
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H © t a a n b o d

In augustus 2009 z i jn de winkels in Schagen door Locatus uit Woerden ge'inven-

tar iseerd. De resultaten van deze lnventar isat ie z i jn opgenomen in tabe l 2 . 1 .

T a b e l 2 . 1 . Omvang van h e t aanbod in a a n t a l l e n w m k e l s en ve r -

k o o p v l o e r o p p e r v l a k in Schagen ( b r o n : L o c a t u s , augus tus 2009)

Food totaal

Supermarkten

Speciaalzaken

Non-food totaal

waarvan:

schoenen, lederwaren

kleding, textiel, juwelen

woninginrichting

huish. art, waienhuizen

electr. art., media

perzoonUjke verzorging

overige goederen

Leegstand

TOTAAL

Centrum

aantal *

27

4

23

115

12

56

8

5

11

5

18

8

150

vvo **

6.789

5.196

1.593

19.473

2.647

6.784

1.603

2.118

2.503

1.317

2.501

1.301

27.563

Elders

aantal*

9

2

7

53

0

5

17

2

3

3

23

2

64

vvo,**

2.456

2.026

430

28.802

0

390

10.884

60

246

297

16.925

301

31.559

Totaal

aantal*

36

6

30

168

12

61

25

7

14

8

41

10

214

wo.**

9.245

1.121

2.023

48.275

2.647

7.174

12.487

2.178

2.749

1.614

19.426

1.602

59.122

aantal winkels

** vvo = verkoopvloeroppervlak: de voor het publiek toegankelijke ruimte, plus ruimten

achter de toonbank en etalages

Dit aanbod is exclusief verkooppunten bij benzinestations, agrarische bedrijven
en ambachtelijke bedrijven met detailverkoop. Locatus kwalificeert het ver-
zorgingsniveau in Schagen als 'zeer hoog'.

Geconstateerd kan v^orden dat Schagen beschikt over een zeer onnvangrijk en
breed samengesteld v/inkelaanbod. Het aanbod in het centrum is nagenoeg
even groot als dat elders in de kern, maar van dit iaatste aanbod bevindt zich
ruim 23.000 m^ op bednjventerrein Witte Paal. Daarbij gaat het om woning-
inrichtings- en doe-het-zelfwinkels. In het centrum ligt de nadruk sterk op de
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food- en de modische sector (schoenen en kleding). Daarin komt tot uitdruk-

king dat Schagen-centrum een sterke functie heeft voor zowel de dagelijkse

boodschappen als voor het recreatieve winkelen.

Het aanbod is in de periode 1987 - 2002 sterk toegenomen, vooral ais gevolg

van de vestiging van winkels op bedrijventerrein Witte Paal. Sinds 2002 is de

aanbodomvang niet wezenlijk veranderd (tabel 2.2).

Tabel 2.2. A a n b o d o m v a n g in 1 9 8 7 , 2002 en 2009
(Bron: A c t u a h s a t i e d.p.o. 2 0 0 2 en lnventarisatie augustus 2009,

Locatus)

Food

Non-food

Totaal

1987

aantal

40

134

174

w o

5.932

18.950

24.882

2002

aantal

40

166

206

wo

9.071

47.984

57.055

2009

Aantal

36

168

204

wo

9.245

48.275

57.520

Opvallend is dat in de foodsector het aantal m '̂s sinds 2002 niet afnam, maar

het aantai winkels wel. Dit is in lijn met de landetijke trend, waarbij steeds

meer kleine levensmiddelenspeciaalzaken verdwijnen door de toenemende con-

currentie van de supermarkten. In de non-foodsector is het aanbod zowel in

m^'s als in aantallen winkels uitgedrukt nagenoeg gelijk gebleven.

S c h a g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t k e r n e n v a n g e l i j k e o m v a n g

Zoals ook al geconstateerd in 2002 is het aanbod in Schagen in m^'s verkoop-

vloeroppervlak uitgedrukt ten opzichte van plaatsen met een vergelijkbaar

inwonertal zeer omvangrijk (tabel 2.3). In de foodsector is het verkoopvloer-

oppervlak 63% groter dan in vergelijkbare plaatsen, in de non-foodsector bijna

80%. In deze laatste sector geldt dit met name voor de branches kleding en

textiel: het aanbod is meer dan twee keer zo groot als in vergelijkbare ptaat-

sen. In absolute zin is het aanbod in de branches doe-het-zelf en plant en dier

zeer omvangrijk. In geen enkele branche is het aanbod kleiner dan in verge-

lijkbare plaatsen.

Ook wat betreft aantallen winkels is het aanbod in Schagen aanzienlijk groter

dan in vergelijkbare plaatsen (food +50%, non-food +83%), Ook wat betreft het

aantal winkels valt op dat Schagen over een zeer groot aanbod beschikt in de

branches schoenen, kleding en textiel.

In de tabel is ook aangegeven hoe groot het aanbod is in grotere plaatsen:

plaatsen met 20-30.000 inwoners. Ook ten opzichte van deze plaatsen is het

aanbod in Schagen aanzienlijk groter. Het aanbod in Schagen tendeert qua

aantal winkels naar dat in plaatsen met 30-50.000 inwoners (271 winkels tegen

Schagen 214; gegevens Locatus). Het aanbod in verkoopvloeroppervlak per

1.000 inwoners daalt vanaf 30.000 inwoners naarmate een plaats groter is.
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T a b e l 2 3 O m v a n g v a n h e t w i n k e l a a n b o d i n S c h a g e n i n m ' s v e r

k o o p v l o e r o p p e r v l a k p e i 1 0 0 0 l n w o n e i s i n v e r g e h j k i n g t o t d a t i n

c e n t r a m e t e e n v e r g e l i j k b a r e b e v o l k i n g s o m v a n g ( B r o n l n v e n t a i i s a

t i e S c h a g e n L o c a t u s a u g u s t u s 2 0 0 9 , R e t a i l H a n d b o e k 2 0 0 7 , L o c a t u s ,

W o e i d e n )

Food to taa l

Non food totaal

waaivan

schoenen, kleding, opsmuk

woninginnchting

huish art , warenhuizen

electr ar t , media

bouwmarkt, plant en dier

persoonli jke verzorging

ovetige goederen

TOTAAL

Aantal wmkels

Schagen

36

168

73

25

7

14

5

8

36

204

Vgl pi.- '

24

92

29

13

6

9

14

6

16

116

Vgl .p i . * "

32

134

44

20

8

13

18

8

23

166

Verkoopvloeroppervlak

Schagen

495

2 583

526

668

117

147

731

86

309

3.078

Vgl pi."

303

1 438

234

394

89

68

442

50

161

1.741

Vglpl*- '

311

1 611

280

476

94

79

429

51

204

1.923
vergelijkbare plaatsen qua lnwonertal 15 20 000 lnwoners

"* ptaatsen met 20 30 000 lnwoners

Op basis van gegevens van Locatus blijkt verder dat van de gemeenten met

meer dan 5 000 lnwoners in de provincie Noord-Holland alteen de gemeenten

Aalsmeer en Beverwijk (Zwarte Markt) meer aanbod per 1000 inwoners hebben

dan Schagen. In figuur 2.1 is het aantal m^ verkoopvloeroppei-vlak per 1.000 in

woners afgezet tegen het aantal inwoners van een gemeente (gemeenten met

5.000-100 OOOinwoneis).

4500

4000

ffl 3500

I 3000
I 2500
i 2000
g_ 1500
I 1000 ^

500
0

1

*

— *

Schagen

• .
• •

*

*

* ^ •

« w o / 1 0 0 0 inwoners

2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 100000

i n w o n e r t a l

F i g u u r 2 1 O m v a n g v a n h e t i n w o n e r t a l i n g e m e e n t e n e n o m v a n g

v a n h e t w i n k e l a a n b o d i n v e r k o o p v l o e r o p p e r v l a k p e r 1 0 0 0 i n w o n e r s

i n N o o r d H o U a n d s e g e m e e n t e n m e t t u s s e n 5 0 0 0 e n 1 0 0 0 0 0 l n w o

n e r s ( B r o n L o c a t u s , R e t a i l H a n d b o e k 2 0 0 7 )

Een veigelijking is verder mogelijk ten aanzien van de veideling van het aan

bod over het centrum en de rest van de stad (tabel 2 4)
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T a b e l 2 . 4 . V e r d e h n g v a n h e t a a n b o d o v e r c e n t r u m , c o n c e n t r a t i e s

v a n g r o o t s c h a h g a a n b o d e n o v e r i g e l o c a t i e s i n S c h a g e n en p l a a t -

s e n m e t e e n v e r g e U j k b a a r i n v / o n e r t a l i n N e d e r l a n d

Food

Non-food

Schagen

Landelijk

Schagen

Landelijk

Centrum

winkels

27

15

115

64

vvo

6.789

3.448

19.473

11.130

Grootschahg

v^inkels

17

1

vvo

23.140

2.398

Elders

winkels

9

5

36

20

w o

2.456

1.387

5.662

12.311

plaatsen 15.000-20.000 inwoners (Bron: Locatus, Retail Handboek 2007)

In de foodsector is niet alleen het aanbod in het centrum, maar ook dat in de
buurtcentra zeer omvangrijk. In de non-foodsector is zowel het aanbod in het
centrum als dat in de periferie omvangrijk. In plaatsen met een vergelijkbaar
inwonertal is in tegenstelling tot Schagen vaak geen sprake van een concentra-
tie van grootschalig aanbod. Op de aanbodstructuur wordt nader ingegaan in
hoofdstuk 3.

Fil ial isering
Een veelgehoorde klacht is dat 'alle v^inkelcentra op elkaar lijken', doordat
overal dezeLfde landelijke en regionate ketens zijn vertegenwoordigd. In Scha-
gen behoort 41% van de v înkels tot een landetijke of regionale keten; deze
winkels exploiteren 68% van het verkoopvloeropperviak. Landelijk is in plaat-
sen met 15.000-20.000 inwoners 33% van de het aantal winkels en 52% van het
verkoopvloeropperviak in handen van landelijke en regionale ketens. In Scha-
gen is het aandeel van het grootwinkelbedrijf zowel wat betreft aantal winkels
als wat betreft winkelmeters dus groter dan in vergelijkbare plaatsen. Daarbij
dient wel te worden bedacht dat het aanbod in Schagen bijna twee keer zo
groot is als dat in vergelijkbare kernen. In absolute zin heeft zich in Schagen
wel degelijk een omvangrijk plaatselijk midden- en kleinbedrijf weten te hand-
haven, met name aan de Gedempte Gracht.

2 . 2

D e V r a a g

K o o p k r a c h t b i n d i n g
Over de mate waarin in de huidige situatie in Schagen en de omringende ge-
meenten koopkracht wordt gebonden zijn geen recente gegevens beschikbaar.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit het onderzoek uit 2002.
Hieruit komen de volgende gegevens:

Food:

Van de plaatselijke koopkracht wordt 93% gebonden.
De orientatie van inwoners van de regio (Zijpe, Anna Paulowna, Niedorp
en Harenkarspel) bedroeg 29%.
3% van de bestedingen bij winkels kwam van elders.
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Non-food:
Van de plaatselijke koopkracht wordt 85% gebonden.
De orientatie van inwoners van de regio bedroeg 41%.
7% van de bestedingen bij v̂ /inkels kwam van buiten de regio.

Of nog steeds van deze cijfers kan worden uitgegaan is mede afhankelijk van
de vraag welke ontwikkelingen sinds 2002 in de regio hebben plaatsgevonden.
In iiet navolgende wordt hierop kort ingegaan.

O n t v / i k k e l i n g e n I n d e ' e i g e n ' r e g i o s i n d s 2 0 0 2

Anna Paulowna
Het winkelcentrum Molensluis in Anna Paulowna is aan het eind van de 9O'er
jaren ingrijpend gemoderniseerd. Sinds 2002 is de aantrekkingskracht van dit
winkelcentrum toegenomen als gevolg van vestiging van een (kleine) Hema.
Daarnaast zijn in het winkelcentrum onder meer vestigingen van Lidl en C1000
gesitueerd. Momenteel wordt een 'Masterplan' voorbereid dat onder meer voor-
ziet in een uitbreiding van het winkelcentrum op de plek van het huidige ge-
meentehuis met circa 2500 m^ bedrijfsvloeroppervlak.

Harenkarspel
Sinds 2002 is de omvang van het winkelaanbod in Harenkarspel min of meer
gelijk gebleven. De gemeente Harenkarspel heeft de ambitie om een groot
aantal woningen te realiseren en de winkelvoorzieningen mee te laten groeien.
Eerder werd de mogelijkheid van een nieuw winkelcentrum tussen Tuitjenhorn
en Warmenhuizen overwogen, maar waarschijnlijker is een uitbreiding van het
winkelbestand in het centrum van Warmenhuizen. Het programma hiervan is
nog niet bekend.

Niedorp
In Niedorp is het 'Winkelhart Niedorp' in 2001 uitgebreid en vernieuwd. Sinds-
dien hebben zich hier geen ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan. Wei start
op korte termijn een distributieplanologisch onderzoek om na te gaan of en in
welke mate het winkelaanbod kan worden uitgebreid.

Z i j p e
De gemeente Zijpe omvat voornamelijk kleinere kernen. Op winkelgebied heb-
ben zich hier geen ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan en die worden ook
niet verwacht. De winkels in de kern met de meeste winkels, Callantsoog, zijn
sterk afhanketijk van toeristische bestedingen.
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K a a r t 1 . V e r z o r g i n g s g e b i e d S c h a g e n

Ontwikkelingen elders
Concurrentie ondervinden de winkels in Schagen ook en met name van winkels
bui'ten de eigen regio: de hoofdwinkelcentra van Den Helder, Alkmaar en Heer-
hugowaard.

Den Helder
Sinds 2002 is er in Den Helder weinig veranderd. Wei heeft de gemeente Den
Helder ambitieuze plannen om het stadshart als winkel- en uitgaansgebied
aantrekkelijker te maken. Daarbij vindt een forse uitbreiding van het verkoop-
vloeroppervlak plaats.

Alkmaar
In Alkmaar is de belangrijkste ontwikkeling sinds 2002 de ontwikkeling van
Oveistad, een concentratie van grootschahge detailhandel, met zowel 'traditi-
onele' winkels met een volumineus assortiment (woninginrichting, doe-het-
zelf) als andere grootschalige vormen van detailhandel, waaronder een Media-
Markt. De eerste fase van dit winkelcentrum is opgeleverd.
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Heerhugowaard
In Heerhugowaard is winkelcentrum Middenwaard recent sterk uitgebreid, on-
der meer met een Albert Heijn XL, een Dekamarkt en een vestigingen van Co-
olCat en HEtM. Ais aUe plannen zijn uitgevoerd zal het winkelcentrum in to-taal
50.000 m^ bedrijfsvloeropperviak moeten gaan omvatten (lnclusief horeca en
dienstverlening).

O n t w i k k e l i n g e n e lders
In Wieringerwerf bestaan plannen voor uitbreiding van het winkelcentrum.
Doordat de oorspronkelijk ambities ten aanzien van de woningbouw in neer-
waartse richting zijn aangepast, is te verwachten dat de uitbreiding van het
winkelbestand ook kleiner zal zijn dan oorspronkelijk gepland. Waarschijnlijk
heeft deze ontwikkeling geen effecten voor Schagen.

Ten zuiden van Wieringen is het plan voor het Wieringerrandmeer in ontwikke-
ling. Dit plan behelst de bouw van maximaal 2100 woningen en de onwikkeling
van recreatie en natuur. Mogelijk zullen de winkels in Schagen enigszins mee-
profiteren van deze ontwikkeling. Daar wordt in het navolgende vooralsnog
geen rekening mee gehouden.

Gevolgen voor Schagen
Uit de ontwikkelingen in zowel de landelijke gemeenten om Schagen heen als
in de steden op enig afstand blijkt:

dat op het niveau van dagelijkse boodschappen de omringende platte-
landsgemeenten in het algemeen beschikken over een adequaat aanbod;
dat in Den Helder, Alkmaar en Heerhugowaard ingiijpende modernise-
ringen en uitbreidingen hebben plaatsgevonden of dat daarvoor plannen
bestaan.

Omdat in Schagen de situatie sinds 2002 niet ingrijpend is veranderd, kan wor-
den gesteld dat de relatieve positie van Schagen sinds 2002 eerder is verzwakt
dan is versterkt.

2 . 3

V r a a g e D'J a a BI f© O CJ] S V I @ e IT p r O d U e t i V i t e i -

t e n

Op basis van de gegevens uit de voorgaande paragraaf kan bij benadering wor-
den bepaald hoe het aanbod in Schagen functioneert. In tabel 2.5 zijn twee
scenario's doorgerekend: een op basis van de uitgangspunten uit 2002 en een
op basis van de aanname dat door ontwikkelingen in de regio de regiofunctie
van Schagen enigszins in betekenis is afgenomen en dat in de non-foodsector
ook meer koopkracht afvloeit vanuit Schagen zelf. De resulterende cijfers kun-
nen worden gezien als de bandbreedte waarbinnen de vloerproductiviteiten
zich waarschijnlijk bewegen.
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T a b e l 2 . 5 . B e s t e d i n g e n b i j w i n k e l s e n r e s u l t e r e n d e v t o e r p r o d u c t i v i t e i t e n i n

2 0 0 9 o p b a s i s v a n t w e e a a n n a m e s t e n a a n z i e n v a n de l < o o p k r a c h t b i n d i n g

Aantal lnwoners gemeente Schagen"^

Bestedingen pei hoofd" '"

Bestedingspotentieel

Koopkiachtbindmg

Bestedingen lnwoners Schagen

Inwonertal regio

Kooponentatie regio op Schagen

Bestedmgen inwoners regio

Koopkiachttoevloeiing van elders

Idem, bedrag
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3

2,0
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7.067
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18.688
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35,9

93

33,4

53.896

25

25,9

3

1,8

61,1

9.245

6.606

6.500-7.000

Non-

cijfers 2002

18.688

3.001

56,1

85

47,7

53.896

41

66,3

7

8,6

122,6

48.275

2.539

2.500-3.000

food

Afname*

18.688

3.001

56,1

80

44,9

53 896

35

56,6

5

5,3

106,8

48.275

2.213

2.500-3.000
uitgaand van een afnemende regiofunctie als gevolg van concui rentie van elders.

jum 2009 (CBS).

meest recente cijfers zijn van 2007. Voor de foodsector wordt op basis van CBS-gegevens en

voorspellingen van de Rabobank uitgegaan van een groei van 9%, voor de non-food van een dating van

6% in de periode 2008-2009.

bron: gegevens Hoofdbednjfschap Detailhandel (HBD) en Rabobank

Uit deze cijfers kan worden geconcludeerd dat de vloerproductiviteiten in de
foodsector vermoedelijk rond het landelijk gemi'ddeide Uggen en in de non-
foodsector enigszins daaronder. In de foodsector is de schaal van de winkels
zodanig dat een rendabele exploitatie van de winkelmeters in principe moge-
lijk moet worden geacht. In de non-foodsector wordt het beeld vertekend door
het omvangrijke aanbod in de branches keukens, tuincentra en doe-het-zelf-
artikelen. Zonder deze branches ligt de vtoerproductiviteit in de non-foodsec-
tor in Schagen aanzienlijk hoger: op circa € 3.500.

Dat het in algemene zin niet slecht gaat met de winkels in Schagen wordt on-
derschreven door de vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen.
Ook het feit dat er weinig leegstand is (2,7% van het verkoopvloeroppervlak),
is een gunstig teken.
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S t r u c t u u r v a n h e t

Aaiibodstructuur Schagen

Schagen beschikt over een overzichtelijke aanbodstructuur met de volgende
elementen (zie ook kaart 2):

1 . Het c e n t r u m g e b i e d
• . Het centrumgebied heeft een functie voor dagelijkse boodschappen en voor

recreatief winkelen. Er is in Schagen geen scherpe scheiding tussen deze twee
typen winkelgedrag te maken: een boodschaptrip kan eenvoudig worden aan-
gevuld met recreatief bezoek van winkeis en andersom. Op de interne aanbod-
structuur wordt nader ingegaan in paragraaf 3.2.

2. Aan l o o p s t r a t e n
In de omgeving van het centrum bevinden zich enkele straten die als 'aanloop-
straat' naar het centrum fungeren. Het gaat om het oostelijk deel van de Nieu-
v/e Laagzijde en de Molenstraat, en delen van de Loet, het Noord, de Laan en
de Dorpen. Uit een vergelijking met 2002 bUjkt dat zich met name aan de
Nieuwe Laagzijde en de Molenstraat veel nieuwe winkeis hebben gevestigd.
Aanloopstraten vervullen vaak een 'broedplaatsfunctie': ze bieden een goed-
koop alternatief voor het centrum.

3. B u u r t w i n kels
Aan de Platanenweg is een solitaire supermarkt (Vomar) gevestigd, die een

• ̂  verzorgende functie heeft voor de inwoners van de noordelijke woonbuurten in
Schagen. Aan de westkant van de stad is in de wijk Waldervaart het gelijkna-
mige winkelcentrum gevestigd, met eveneens een Vomar-supermarkt en daar-
naast enkele speciaalzaken.

4. Witte Paal

Op bedrijventerrein Witte Paal bevindt zich een concentratie van grootschalige
winkeis in de woninginrichtings- en doe-het-zelfsector, en een grootschalig
tuincentrum. Hier bevinden zich veel filialen van grootwinkelbedrijven. Ook
dit winkelgebied trekt door zijn omvang en concentratiegraad consumenten uit
een groot gebied.
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5. Over ig aanbod
Elders in de stad bevinden zich her en der nog enkele detailhandelsbedrijven,
onder meer op bedrijventerrein Lagedijk (autoaccessoires) en in de woonstra-
ten ten zuiden van het centrum. Dit aanbod is van beperkte omvang.

Concluderend kan worden gesteld dat Schagen beschikt over een uitstekende
aanbodstructuur. Op het niveau van dagelijks benodigde boodschappen is zo-
wel op het niveau van de stad als van de wijken een groot aanbod beschikbaar,
waardoor sprake is van een hoog verzorgingsniveau voor de consument. De
concentratiegraad van het aanbod in de non-foodsector is groot: kleinscha-
h'g(er) aanbod is geconcentreerd in het centrum, grootschaiig aanbod met een
volumineus karakter op bedrijventerrein Witte Paal.

3 n ^

R u D m •£ © I 11E^ e s •£ r M e ft no H o' v a DH h<Bt

c © Bti 'S r M Biiii g e Pa I e d

In het winkelgebied in het centrum kunnen drie ruimtelijke eenheden worden
onderscheiden (zie kaart 3):

De Gedempte Gracht, Nieuwe Laagzijde tot en met de Vomar en het
westelijke deel van de Molenstraat: vanouds het hoofdwinkelcentrum
met een overwegend kleinschalig winkelaanbod (minder dan 250 m^
verkoopvloeroppervlak per winkel) en een sterke vertegenwoordiging
van het midden- en kleinbedrijf in een overzichtelijk en aantrekkeh'jk
winkelgebied.
Het Boodschappencentrum Langestraat met twee supermarkten (Vomar
en Aldi) en enkele filialen van ander grootwinkelbedrijven: een functio-
neel winkelcentrum, gericht op dagelijkse boodschappen, met ruime
parkeerfaciliteiten.
Het Makado Centrum: een overdekt winkelcentrum uit de jaren '70 van
de vorige eeuw met een sterke vertegenwoordiging van grootwinkel- en
filiaalbedrijven; het aangrenzend deel van de Nieuwstraat met onder
meer de Hema functioneert in samenhang hiermee.

De drie gebieden zijn complementair aan elkaar en direct met elkaar verbon-
den. Samen vormen zij het zogenoemde 'rondje Schagen'. Het bijzondere
daarvan is dat het mogelijk is dagelijkse en niet-dagelijkse aankopen in een
win-keltrip te combineren. Daarbij zijn de publiekstrekkers (supermarkten,
Hema, Makado) zodanig over het centrumgebied gespreid dat het aantrekkelijk
is om het 'rondje Schagen' daadwerkelijk af te leggen. De parkeerplaatsen aan
de noordkant van het centrum zullen daarbij vaak de start zijn van de winkel-
trip.
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Veider kunnen de volgende sterke punten worden onderkend:

Het Makado Centrum is overdekt en blijft ook b1j slecht weer een aan-
trekkelijke winkelbestemming.
Aan de Markt en omgeving bevindt zi'ch een onnvangnjk horeca-aanbod
(lnclusief terrassen), dat deels de winkelfunctie ondersteunt;
De Gedempte Gracht heeft zijn historische karakteiistiek behouden en
biedt een sfeeiA/olle entourage voor de winkels.

Er zijn ruime parkeermogeiijkheden, vooral aan de noordkant van het
centrum; door het felt dat deze parkeerplaatsen gratis zijn onderscheidt
Schagen zich van grotere steden in de regio en ook Heerhugowaard.
De bereikbaarheid van het centrum vanuit het noordoosten v/ordt verbe-
terd door de realisatie van een nieuwe verbinding tussen de Beethoven-
laan en de Langestraat (Centrumplan-Oost).

Daar staan echter ook enkele zwakke punten tegenover:
Het Makado Centrum maakt een enigszins gedateerde indruk. Lage pla-
fonds en de beperkte daglichttoetreding geven het winkelcentrum een
vrij donker aanzien. Het winkeicentrum is introvert opgezet en dat be-
tekent dat het met name aan de zijde van de Nieuwstraat geen uitstra-
Ung heeft. Door de eigenaar wordt dit onderkend; er zijn plannen ont-
wikketd om het winkelcentrum te herstructureren en een betere aan-
sluiting te geven op zijn omgeving.
Het boodschappencentrum aan de Langestraat ligt enigszins verborgen
in de structuur, zeker vanaf de Gedempte Gracht gezien.
Het Kerkepad naast de Christoforuskerk mist uitstraling. Hiernaar is ove-
rigens een stedenbouwkundige studie uitgevoerd.
De Nieuwstraat is als centrumstraat een 'ondergeschoven kindje': niet
alleen heeft het Makado Centrum geen uitstraling aan deze zijde, ook is
de westzijde van deze straat een pover allegaartje van bouwstijlen, met
een afwisseling van winkels, kantoren en banken. Het drukke verkeer
naar en van de parkeerplaatsen doet verder afbreuk aan de sfeer.
Het centrum laat zich goed benaderen vanuit het noorden en het zui-
den, maar vanouds lopen de lijnen in het centrum oost-west. Dat bete-
kent dat de noord-zuidverbindingen voor gemotoriseerd verkeer vrij
zwak ontwikkeld zijn.

Aan de zuidkant van het winkelcentrum zijn weliswaar meerdere par-
keeiterreinen gesitueerd, maar deze zijn niet gemakkelijk te vinden en
worden bovendien mede in beslag genomen door mensen die wonen en
werken in het centrumgebied.
De Gedempte Gracht heeft als aantrekkelijke winkelstraat een sterke
verblijfsfunctie, maar daarnaast ook een verkeersfunctie en een functie
voor de bevoorrading van de winkels. Dat geeft van tijd tot tijd botsen-
de belangen.
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C o n r I i j s i p s

Uit de analyse van vraag en aanbod in hoofdstuk 2 en 3 kunnen de volgende

sterke en zwakke punLen en kansen en bedreigi'ngen worden onderschei'den:

Sterke punten

1. Schagen beschikt over een zeer omvangrijk winkelaanbod. Daarin komt

tot uitdrukking dat de stad een sterke regi'onaalverzorgende functie ver-

vult.

2. De spreiding van het aanbod in de foodsector is uitstekend: naast een

groot aanbod in het centrum zijn er twee buurtwinkelcentra, waardoor

ook op wijkniveau sprake is van een voldoende aanbod.

3. Het aanbod in de non-foodsector is geconcentreerd in het centrumge-

bied (kleinschalig aanbod) en bedrijventerrein Witte Paal (grootschalig

aanbod met een volumineus karakter). De hoge mate van concentratie

draagt bij aan de aantrekkingskracht van de twee winkelgebieden.

4. Het centrum van Schagen heeft zowel voor het doen van boodschappen

als voor het recreatieve winkelen een sterke functie. De combinatie van

een overdekt winkelcentrum, een historisch winkelgebied en een bood-

schappengebied in het 'rondje Schagen' biedt extra kwaliteit. De 'mix'

van filiaalbedrijven en plaatselijke middenstand draagt bij aan een aan-

trekkelijk aanbod en dat geldt ook voor de horecaconcentratie aan de

Markt.

5. Het centrum van Schagen is in principe per auto goed en snel bereikbaar

vanuit de regio.

6. Er zijn ruime parkeermogelijkheden, vooral aan de noordkant van het

centrum; door het feit dat deze parkeerplaatsen gratis zijn onderscheidt

Schagen zich van grotere steden in de regio en ook Heerhugowaard.

7. De berekende vloerproductiviteiten zijn zodanig dat in principe zowel in

de food- als in de non-foodsector een rendabele exploitatie van het aan-

bod mogelijk moet worden geacht.

Zwakke punten

1. Sinds 2002 is de situatie in Schagen niet of nauwelijks veranderd. Bij

een toenemende concurrence vanuit de regio betekent stilstand achter-

uitgang.

2. In de ruimtelijke structuur van het centrumgebied kan een aantal knel-

punten worden onderkend. Die zijn aangegeven in paragraaf 3.2.
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Kansen
1. Door de eigenaar van het Makado Centrum worden de problemen van

het winkeicentrum onderkend. Er zijn plannen ontwikkeld voor een l'n-
grijpende heistructuieiing en uitbreiding.

2. Schagen blijft door de centi ale liggi'ng in het eigen marktgebied, de goe-
de bereikbaarheid en de ruime en gratis paikeei'voorzieningen een aan-
trekkeiijk alternati'ef voor de wi'nkels in Alknnaar, Den Heider en Heer-
hugowaard.

3. De interne ontsluiting van het centrum vanaf het noordoosten wordt
verbeterd door de realisatie van een nieuwe verbinding tussen de Beet-
hovenlaan en de Langestraat (Centrumplan-Oost).

Bedreigingen
1. Het v înkelaanbod in de regio is sinds 2002 uitgebreid en gemoderni-

seerd. In de foodsector beschikken veel van de grotere plaatsen in de
landelijke gebieden om Schagen heen inmiddels over een redelijk ade-
quaat aanbod. In Anna Paulowna en Harenkarspel bestaan plannen om
het aanbod te herstructureren en/of uit te breiden, Niedorp volgt moge-
lijk. In de non-foodsector doen zich in Alkmaar, Heerhugov^aard en Den
Heider ontwikkelingen voor die negatieve gevolgen kunnen hebben voor
de regionaalverzorgende functie van Schagen.

2. Landelijke ontwikkelingen vormen een bedreiging voor de bestedingen
bij winkels (zie hoofdstuk 5).
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In de toekomst zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

Inwonertal: het CBS voorspelt voor Schagen en de omringende gemeen-
ten de volgende bevolkingsontwikkeling:

Schagen

Regio

2009

18.688

53.896

2015

19.596

54.715

2020

20.034

55.458

Bestedingsontwikkeling: De economische crisis leidt vooral in de non-
foodsector tot afnemende bestedingen. Het meest getroffen worden
branches als keukens en meubelen, doordat aankoopbeslissingen worden
uitgesteld. Ook in de schoenen- en textielbranche lopen de bestedingen
terug, niet zozeer omdat minder wordt gekocht, alswel dat goedkopere
artikelen worden aangeschaft. Wat betreft de meer alledaags benodigde
non-food is de bestedingsafname beperkt. In de foodsector stijgen de
bestedingen nog licht. Hoe de bestedingen bij winkels zich zullen ont-
wikkelen is onzeker. Zo nemen de bestedingen via internet toe, maar
voor veel consumenten blijft "kijken en voelen" toch belangrijk. In bran-
ches als boeken, cd's en wit- en bruingoed wordt wel een verdere afna-
me van het aanbod van winkels ten gevolge van de toenemende be-
tekenis van internet voorspeld. Een sfeervol winkelcentrum als dat van
Schagen vormt een extra stimulans om toch "gewoon" naar een winkel te
gaan.

Kooporientaties: De 'winkeltrouw' van de consument neemt nog steeds
af. In toenemende mate orienteert de consument zich voor prijzen en
kwaliteitsvergelijking op het internet. Afstanden spelen daarbij steeds
minder een rol. Dat betekent dat Schagen gemakkelijk klanten kan ver-
liezen aan andere winkelcentra en andersom ook relatief gemakkelijk
klanten van elders kan trekken. Dit speelt het sterkst in de non-food-
sector bij branches met standaardproducten (camera's, computers, elec-
tronische apparatuur en dergelijke). Overigens spelen veel winkel(ke-
ten)s in op de toenemende betekenis van internetverkopen door naast
de 'gewone' winkel een webwinkel aan te bieden. Voor levensmiddelen
blijft de afstand tot de woning een belangrijk criterium. Alleen voor bij-
zonder aanbod (zeer uitgebreid assortment, bijzondere producten) is de
consument bereid een zekere afstand af te leggen.
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Aanbodontwikkeling: In de afgelopen decennia heeft zi'ch een omvang-
rijke schaalvergroting in de detailhandel voorgedaan, zowel op het ni-
veau van winkels (grotere winkels) als op het niveau van organisaties
(fusies en samenwerkingsverbanden). Deze trend lijkt over zijn hoogte-
punt heen, maar te verv^achten I's dat het marktaandeel van filiaal- en
grootwinkelbedrijven ook in de komende jaren zal bh'jven groeien. Dit
ook omdat sommige bedrijven als Hema en Kruidvat zich met kleinere
formules steeds meer in kleinere plaatsen vestigen. Winkelvoorzieningen
op het niveau van kleine dorpen en buurten zullen onder druk blijven
staan.

Aanbodontwikkelingen Schagen
Zoals in de inleiding aangegeven zijn er ingrijpende plannen ontwikkeld voor
het hoofdwinkelcentrum:
1. Voor het Makado Centrum zijn ingrijpende plannen opgesteld voor her-

structurering en uitbreiding. Daarbij wordt de vestiging van Albert Heijn
uit het huidige winkelcentrum verplaatst naar het parkeerterrein aan de
noordzijde ervan. Deze supermarkt wordt daarbij uitgebreid tot een AH-
XL. Met de herstructurering worden de verbindingen met het historische
centrum verbeterd, wordt de verblijfsfunctie van het winkelcentrum
versterkt en krijgt de oostzijde van de Nieuwstraat een aantrekkelijker
aanzien, onder meer door de realisatie van woningen boven de winkels.
Het water langs de Langestraat wordt doorgetrokken naar de bestaande
waterloop langs het Rapenpad. Het winkelcentrum wordt per saldo met
circa 3.000 - 3.500 m^ bedrijfsvloeroppervlak uitgebreid; dit komt over-
een met circa 2.600 m^ verkoopvloeroppervlak. Figuur 5.1 geeft daarvan
een beeld.
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F i g u u r 5 . 1 . H o o f d i i j n e n v a n d e i n n ' c h t i n g v a n h e t M a k a d o

C e n t r u m ( B r o n : S t e d e n b o u w k u n d i g M a s t e r p l a n W i n k e l c e n t r u m

M a k a d o , S c h a g e n , K u i p e r C o m p a g n o n s , m a a r t 2 0 0 9 )

De supermarktorgani'satie Deen heeft het voormalige postkantoor op de
hoek van de Nieuwstraat en de Beethovenstraat verworven en verzoekt
het gemeentebestuur om medewerking voor verplaatsi'ng van de be-
staande supermarkt aan het Kerkepad naar deze locatie. Daarvoor heeft
de betreffende organi'satie een schetsplan opgesteid, dat voorziet in een
supermarkt van 1500 m^ bedrijfsvloeroppervlak, met parkeervoorzieni'n-
gen en woningen (zie figuur 5.2). De toekomstige bestemming van de
huidige supermarktlocatie van Deen is onduidelijk.

B i B I H l D
architecten

Figuur 5 .2 . I n r i c h t i n g l o c a t i e p o s t k a n t o o r , N i e u w s t r a a t

( o n t w e r p BBHD, Schagen)

25218.00.01.03.00 - Distributieplanologisch onderzoek Schagen - 15 oktober 2009



In het zogenoemde boodschappencentrum aan de Langestraat is bij raads-
besluit in 2004 de vestigi'ng van grootschalige winkels met een sterke ver-
keersaantrekking mogelijk gemaakt. Aan de oostzi'jde van de Aldi wordt
hier waarschijnlijk een supermarkt gevestigd met een omvang van circa
1800 m .̂

Per saldo zal het verkoopvloeropperviak in de foodsector bij uitvoering van de
bovengenoemde plannen maximaai kunnen toenemen met circa 4.000 m^ ver-
koopvloeroppervlak'. in de non-foodsector gaat het om circa 2.600 m^ ver-
koopvloeroppervlak (uitbreiding Makado Centrum). Op de haalbaarheid en ef-
fecten hiervan wordt ingegaan in hoofdstuk 7.

Concluderend: In de toekomst is zowel sprake van positieve als negatieve ont-
wikkelingen. Per saldo zullen de bestedingen bij winkels in Schagen iets kun-
nen toenemen door de bevolkingsgroei. Daar staat tegenover dat de ontwikke-
lingen wat betreft de winkels in de regio niet stilstaan en dat ondernemers
steeds meer hun best zullen moeten doen om de wispelturige consument aan
zich te binden. Nieuwe ontwikkelingen in Schagen kunnen daarbij voor een
positieve impuls zorgen. Hierop wordt in hoofdstuk 7 nader ingegaan.

' Uitbreiding Albert Heijn circa 1300 m^ vestiging Deen 1250 m^, supermaikt boodschappen-

centrum circa 1450 m^
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B e l e i d s k a d e r

Provincie Noord-Holland
Wat betreft het provinciaal beleidskader is vooral de nota 'Detailhandels- en
Leisurebeleid Noord-Holland' van belang. De provi'ncie geeft hierin de volgende
beleidslijnen aan:
1. De provincie staat positief tegenover nieuwe ontwikkelingen, innovatie-

ve concepten, schaalvergroting en dergelijke, mits die versterkend zijn
voor de detailhandelsstructuur en niet leiden tot een ernstige verstoring
of duurzame ontwrichting van de bestaande winkelstructuur in de regio.

2. Nieuv̂ e ontwikkelingen of uitbreidingen moeten bijdragen aan verbete-
ring van het kwaliteitsniveau en versterking van het onderscheidend ver-
mogen van winkelgebieden.

3. Bij ontwikkelingen in bestaande winkelcentra van 5.000 m^ vloeropper-
vlak en meer is regionale afstemming noodzakelijk. Grootschalige plan-
nen moeten ter advisering en voorzien van een goede onderbouwing wor-
den voorgelegd aan een regionale adviescommissie.

4. Regio's moeten beschikken over een regionale visie op detailhandel.
Daarin moet aandacht worden besteed aan de bestaande en gewenste
detailhandelsstructuur, waarbij het behoud van primaire voorzieningen
in kleine kernen moet worden meegewogen.

5. Bij grootschalige detailhandel is clustering op specifieke bedrijventer-
reinen gewenst. Solitaire winkelvestigingen zijn ongewenst, met uitzon-
dering van tuincentra.

De nota is in februari 2009 door Provinciale Staten vastgesteld. In de Kop van
Noord-Holland is nog geen Regionale Commissie Winkelplanning actief. Even-
min is nog een regionale detailhandelsvisie opgesteld.

Gemeente Schagen
St ruc tuurv is ie 2005( 1998)
De Structuumsie 2005 is door de raad op 24 februari 1998 vastgesteld. In de
structuurvisie zijn voor de ontwikkeling van het centrumgebied de volgende
hoofdlijnen bepaald:

Ontwikkeling van het stadscentrum binnen de bestaande contour.
Benutten van nog toe te voegen winkelvolume voor een binnenwaartse
versterking van de bewinkeling in de overgang Gedempte Gracht/Molen-
straat/Nieuwe Laagzijde als koppeling tussen het "Rondje Schagen" en
het boodschappencentrum Langestraat.
Publieksgebied/verblijfsgebied blijvend concentreren rond Markt/Ge-
dempte Gracht, met uitbreiding naar Oude Slotplein/Slot (identiteit
Schagen voor toeristen) en naar de Molenstraat/Nieuwe Laagzijde (in de
pas met bewinkeling).
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Verbetering van de kwaliteit van inrichting van het publieksgebied/ver-
blijfsgebied; comfort, veili'gheid, belevingswaarde. Aandachtsgebieden:
Markt, Oude Slotplein/Slot, verbindingsroutes van parkeerterreinen naar
Markt en Gedempte Gracht.
Vergroting van de aantrekkelijkheid van het ontsluitingspatioon voor
voetgangers en fietsers.
Aanpassen ontsluitingspatroon voor gemoton'seerd verkeer 1n de geest
van een gescheiden noordelijk en zuideUjk systeem. Ontsluiting binnen
de straten van de centrum rand terugbrengen tot een "beperkte door-
dringbaarheid".
Parkeervoorzieni'ngen alleen uitbreiden aan het zuideUjk ontsluitingssys-
teem, voor zover nodig voor het dagelijks gebruik.
Nader onderzoek naar meer perifere parkeeroplossing en verkeerscircu-
latie op hoogtijdagen.

In de komende jaren zal de Structuurvisie 2005 worden herzien.

A c t u a l i s a t i e d . p . o . 2 0 0 2

De gemeente Schagen baseert haar detailhandelsbeleid op een raadsbesluit
van 30 maart 2004, dat is genomen op basis van de 'Actualisatie d.p.o. 2002'.
Daarin zijn onder meer de volgende beleidsregeis opgenomen:
1. Het beleid ten aanzien van perifere detailhandel (concentratie op be-

drijventerrein Witte Paal) wordt gecontinueerd.
2. Rond het parkeerterrein aan de Langestraat wordt het 'boodschappen-

centrum Langestraat ingericht voor winkels met minimaal 250 m^ be-
drijfsvloeroppervlak.

3. Het gebied aan de Laan wordt niet verder ontwikkeld voor winkels,
maar voor diensten met een baliefunctie.

4. Gestreefd wordt naar verbetering van de uitstraling en inrichting van de
Nieuwstraat op basis van een beeldregieplan.

5. De verbinding van de Molenstraat met de Nieuwe Laagzijde moet wor-
den verbeterd, zodat beide straten meer als onderdeel van het cen-
trumgebied kunnen gaan functioneren. Het openbaar gebied moet dien-
overeenkomstig worden ingericht, eventueel als voetgangersgebied.

De voorliggende nota is mede bedoeld om dit beleid te evalueren en te actua-
liseren.

Bee ldkwaUte i tsp lan Centrum Schagen (2004)
Het Beeldkwaliteitsplan (BKP) is op 29 juni 2004 door de gemeenteraad vastge-
steld en heeft tot doel de bescherming en de verbeteiing van de ruimtelijke
kwaliteit van het centrum van Schagen. Het BKP dient als afwegingskader voor
bouwaanvragen en maakt onderdeel uit van de Welstandsnota. Tevens zijn er
principes in aangegeven ten aanzien van de inrichting van de openbare ruim-
ten.
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Bij de opzet van het BKP is niet enkel sprake van conservering van kwaliteit.
Het gaat evenzeer over het toevoegen van nieuwe kwaliteiten en herstel van
onderdelen, welke in het verleden zijn aangetast. De winkel in het centrumge-
bied vallen grotendeels in de deelgebieden 'de Markten' en 'de Voorhof (figuur
6.1, gebieden 1 en 5).

^_l-v-,\- "^\' x.i'.

2

[i3j
1 4 1

de maikcen

stations as

plantscen

de Linten

Voorhof

de Buuiten

VlfV-

F i ' g u u r 6 . 1 . D e e l g e b i e d e n u i t h e t b e e l d k w a l i t e i t s p l a n

Voor deze gebieden gelden de volgende uitgangspunten:
De Markten, hier staat versterking van de uitstraling van het centrum cen-
traal. Bij deze gedeelten ligt het accent op een wervende uitstraling en
een plezierig verblijfsmilieu.
Voorhof, dat betrekking heeft op het stadsgedeelte en in de recente tijd
zijn definitieve vorm heeft gekregen. Bij het Voorhof gaat het om een ei-
gentijdse uitstrah'ng met diverse functies zoals wonen, winkels, dienst-
verlenende bedrijven, parkeren en groenvoorziening.
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a a i D a a r n e i a e n

e f f e c t e n v a n

u i t b r e i d i n g v a n

h e t a a n b o d

Om de haalbaarheid en effecten van de in hoofdstuk 5 genoemde mogelijke
aanbodontwikkelingen te kunnen beoordelen vindt in dit hoofdstuk in de eerste
plaats een distributiepLanologische berekening plaats. In de tweede plaats
wordt ingegaan op de kwalitatleve overwegingen met betrekking tot de uit-
breiding van het centrumgebied.

7 . 1

E c o n o m i s c h a h a a l b a a r h e i d e n

e f f e c t e n

Om een indruk te krijgen van de 'ruimte in de markt' wordt op basis van de
uitgangspunten uit paragraaf 2.3 in tabel 7.1. een berekening gemaakt van de
potentiele bestedingen in 2020. Daarbij is uitgegaan van de volgende uitgangs-
punten:

1. Voor de bevoikingsomvang wordt uitgegaan van de cijfers van het CBS
voor 2020.

2. De bestedingen per m^ worden in reele zin constant verondersteld ten
opzichte van 2009. Dat betekent dat wordt aangenomen dat de onnzet-
ontwikkeling per saldo gelijke tred houdt met de geldontwaarding.

3. Wat betreft de koopkrachtbinding omvat tabel 7.1 een 'minimumvariant'
en een 'maximumvariant'. Bij beide varianten wordt de koopkrachtbin-
ding van de inwoners van Schagen aan de 'eigen' winkels in de foodsec-
tor geacht gelijk te zijn aan die in 2002. Een hogere koopkrachtbinding
dan 93% is nauwelijks haalbaar. Bij de minimumvariant wordt voor de
kooporientatie in de regio uitgegaan van het gemiddelde van de twee
varianten uit tabel 2.5 (27%). Voor de maximumvariant wordt uitgegaan
van een iets hogere koopkrachtbinding (30%). Ook de koopkrachttoe-
vloeiing van elders wordt bij de maximumvariant iets hoger ingeschat
(5% in plaats van 2%).

4. De koopkrachtbinding van de inwoners van Schagen in de non-food-sec-
tor wordt bij de minimumvariant gesteld op 80% en bij de maximumva-
riant op 85%, even hoog als het uitgangspunt van het d.p.o. uit 2002.
Een hogere orientatie is moeilijk haalbaar, omdat de consument zich
steeds breder orienteert. De kooporientatie uit de regio wordt veron-
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dersteld zi'ch te bewegen binnen een bandbreedte van 40 en 45% (2002:

41%). De koopkrachttoevloeiing van elders v^ordt verondeisteld te be-

wegen tussen op 5% en 7% van de totale bestedingen (2002: 7%). Deze

uitgangspunten betekenen in de praktijk dat de ondernemers met een

bedrijf in de non-foodsector alle zeilen moeten bijzetten, gezien de lan-

delijke en regionale ontwikketingen.

De resulterende berekeni'ng In tabel 7.1 moet v/orden gezien als een globale

berekening van de bandbreedte waarbi'nnen de bestedingen en omzetten zich

bewegen. Ervan uitgaande dat de winkels in Schagen nu voldoende functione-

ren, kunnen de extra bestedingen in principe worden vertaaid in mogelijkhe-

den voor nieuwe winkelmeters. Daarbij wordt uitgegaan van hogere vloerpro-

ductiviteiten dan in de huidige situatie, omdat het gaat om nieuw te bouwen

winkelmeters, waarvoor strikt commerciele uitgangspunten zullen gelden.

Tabel 7 . 1 . Potent ie le bestedingen en resul terende u i tbre id ingsmogel i jkheden
in 2020

aantal inwoners gemeente Schagen

Bestedingen per hoofd

Bestedingspotentieel

Koopkrachtbinding

Bestedingen inwoners Schagen

Inwonertal regio

Kooporientatie regio op Schagen

Bestedingen inwoners regio

Koopkrachttoevloeiing van elders

Idem, bedrag

Totaal bestedingen

Toename t.o.v. 2009-"

Vloerproductiviteit (norm)"""'

Toename

aantal

€

mln €
0/

mln €

aantal

% best.

mln €
0/

mln €

mln €

mln €

€

m^ vvo.

Food

Minimum*

20.000

1.920

38,4

93

35,7

55.500

27

28,8

2

1,3

65,8

2,6

7.500

347

Maximum*'

20.000

1.920

38,4

93

35,7

55.500

31

33,0

5

3,6

72,4

9,2

7.500

1.222

Non-food

Minimum*

20.000

3.001

60,0

80

48,0

55.500

40

66,6

5

6,0

120,7

6,0

3.000

1991

Maximum*

20.000

3.001

60,0

85

51,0

55.500

45

74,9

7

9,5

135,4

20,7

3.000

6.916
zie tekst

ten opzichte van gemiddelde van de bestedingen in tabel 2.5: € 63,2 mln in de food- en € 114,7 mln in

de non-foodsector

bron: gegevens Hoofdbednjfschap Detailhandel (HBD) en Rabobank

Per satdo resulteert op basis van de genoemde uitgangspunten een uitbrei-

dingsruimte van globaal 300-1200 m^ in de foodsector. In de non-foodsector re-

sulteert een uitbreidingsruimte van 2.000 - 7.000 m^.

Bij deze cijfers moet iiet volgende worden bedacht:

Een wijziging van de invoergegevens heeft snel grote gevolgen op de be-

stedingscijfers. Een tegenvaUende economische ontwikkeling, een sterk

toenemende betekenis van internetaankopen en aanbodontwikkelingen

in de regio kunnen tot een heel andere ontwikkeling gaan leiden. De

aangegeven cijfers moeten dan ook als indicatief worden beschouwd.
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De winkels functioneren in de huidige situatie goed. Eni'ge omzetdaling
door extra aanbod kan nog worden opgevangen.

De cijfers hebben betrekking op 2020 en de groei' wordt deels veroor-
zaakt door de te verwachten bevolkingsgroei en deels door een mogelijk
hogere orientatie. In de periode tot 2020 zullen de bestedingen geleide-
Ujk stijgen naar het in tabel 7.1 aangegeven niveau.

7 . 2

E c o n o m i s c h e e f f e c t e n v a o d e v o o r g e -

n o rn © ra a a n b o d u i t b r e i d i n g

Zoals eerder aangegeven zal, als alle plannen doorgaan het foodaanbod toe-
nemen als gevolg van de vergroting van Albert Heijn, de mogelijke vestiging
van een extra supermarkt in het boodschappencentrum en de verplaatsing van
de Deensupermarkt. Het gaat in totaal om een uitbreiding met circa 4.000 m^
verkoopvloeroppervlak. Als op de huidige locatie van Deen niet opnieuw een
supermarkt zou v/orden gevestigd, zou deze uitbreiding beperkt blijven tot
circa 3.400 m^ verkoopvloeroppervlak. Omdat dit laatste niet kan worden uit-
gesloten, moet v/orden uitgegaan van de genoemde uitbreiding met circa
4000 m^ verkoopvloeroppervlak. In de onderstaande tabel wordt niettemin ook
berekend wat het effect is van een aanbodtoename met 3.400 m^

In de non-foodsector treedt een aanbodvergroting op van circa 2.600 verkoop-
vloeroppervlak.

Dit heeft de volgende effecten:

Food - uitbreiding 4000 m^ wo

Idem, 3400 m^ wo

Wenselijk minimaal"""

Non-food""

Wenselijk minimaal*""

2009*

€6.600-7.100

€6.600-7.100

Circa €6.500

€2.200-2.500

Circa € 2.200

2009**

€4.750

€5.000

Circa € 6.500

€2.250

Circa € 2.200

2020***

€5.450

€ 5.700

€ 6.500-7.000

€2.650

€2.200-2.500

zie tabel 2.5

** uitgaand van gemiddelde bindingscijfers uit tabel 2.5, afgerond

*"' uitgaand van een maximumvariant tabel 7.1, afgerond

*" " rekening houdend met branchesamenstelUng

In de foodsector zou de genoemde uitbreiding tot sterk dalende vloerproducti-
viteiten leiden. Deze daling wordt door de bevolkingsgroei tot 2020 deels ge-
compenseerd. In de non-foodsector zijn de effecten beperkt, omdat het in de-
ze hoofdbranchegroep gaat om een relatief kleine uitbreiding (minder dan 10%
van het huidige aanbod) en omdat enkele procenten meer koopkrachtbinding
in de regio al leiden tot fors hogere bestedingen.

Op basis van de cijfers kan ook worden berekend bij welke koopkrachtbinding
de genoemde aanboduitbreiding in de foodsector de vloerproductiviteit in 2009
op het huidige niveau zou blijven: dit is bij een uitbreiding met 4.000 m^ het
geval als de koopkrachtbinding in Schagen toe zou nemen van 93 naar 95% en
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de orientatie op Schagen vanuit de regio van 29 naar ruim 50%. Dit laatste is

volstrekt onhaalbaar, gezien de omvang en kwaliteit van het aanbod in de

grotere kernen in de omgeving van Schagen.

Conclusie: De geplande aanbodvergroting in de non-foodsector zal geen grote

gevolgen voor het functioneren van de winkels in Schagen hebben. Een beperk-

te toename van de kooporientatie op Schagen vanuit de regio leidt er al toe

dat de aanboduitbreiding 'zichzelf teiugverdient'.

In de foodsector kan v^orden geconstateerd dat de geplande uitbreiding 'te

veel van het goede' is. De vloerproductiviteiten daien zodanig dat het functio-

neren van bedrijven in gevaar komt. Door de bevolkingsgroei zal dit effect

worden gedempt, maar die groei vindt maar zeer geleidelijk p[aats en de ko-

mende jaren zouden de supermarkten 'op een houtje moeten bi j ten'.

Een aanboduitbreiding nnoet echter niet alleen op kwantitatieve effecten wor-

den beoordeeld, maar ook op kwalitatieve. Hierop v^ordt in het navolgende in-

gegaan.

Kwa l i ta t ieve overwegit igen

Ook als sprake is van een 'overaanbod' kan een aanboduitbreiding worden ge-

motiveerd vanuit de volgende argunnenten:

M e e r m e t e r s door s c h a a l v e r g r o t i n g b e t e k e n e n n i e t per

d e f i n i t i e n a v e n a n t m e e r o m z e t

Dit is juist: met name in de supermarktbranche wordt extra ruimte mede inge-

zet voor bredere gangpaden en een ruimere presentatie van artikelen. In het

geval van Schagen geldt dat voor de vergroting van Albert Heijn en van Deen.

Echter, zoals uit tabel 2.5 bleek, zijn de vloerproductiviteiten in de foodsector

niet zodanig hoog, dat het zonder meer mogelijk is de omzet over veel meer

meters 'uit te smeren'. De redenatie geldt ook niet voor de nieuwe supermarkt

aan de Langestraat en een eventuele nieuwe supermarkt op de huidige vesti-

gingsplaats van Deen: daarbij gaat het om toevoeging van compleet nieuw

aanbod.

De aanboduitbreiding voegt wezenl i jke nieuwe elemen-
ten toe
In de foodsector is hien/an sprake in die zin dat de Albert Heijn - XL de groot-

ste supermarkt van Schagen wordt, met een aanvuUend assortiment van vers

en delicatessen. Een dergelijk formule voegt een nieuw element toe aan het

aanbod, wat bijdraagt aan het minimaal handhaven van de kooporientaties op

het huidige niveau en mogelijk tot enige extra koopkrachttoevloeiing uit de

regio, zoals ook aangegeven in paragraaf 7.1 .

De vestiging van Deen en de nieuwe supermarkt aan de Langestraat voegen

geen wezenlijk nieuwe elementen aan het aanbod toe: het gaat (naar ver-

wachting) om 'normale' supermarkten.
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In de non-foodsector is nog met te voorzien of en in welke mate hier nieuwe
formules een plaats zullen krijgen. De uitbreiding van het Makado Centrum
biedt onder meer mogelijkheden voor de vestiging van formules die tot nog toe
geen geschikte plek In Schagen-centrum hebben kunnen vinden. Dat is echter
mede afhankelijk van de mate waann de zittende ondernemers extra (of juist
minder) ruimte behoeven.

De aanboduitbreiding maakt het ondernemers mogelijk
om in te spelen op landel i jke trends als schaalvergroting
en de noodzaak van vernieuwing
In het geval van het Makado Centrum geldt dit argument zonder meer: zoals
eerder aangegeven oogt dit v/inkelcentrum gedateerd. Ondernemers hebben
nauwelijks de kans om hun winkel te vergroten (of te verkleinen): een 'reshuf-
fle' maakt dat mogelijk.
Met de vergroting van Albert Heijn en Deen wordt inderdaad ingespeeld op de
schaalvergrotingstendens in de foodsector. De kwalitatieve effecten van de
uitbreiding van de Deensupermarkt zijn echter beperkt ('meer van hetzelfde').

De aanbodvergroting leidt tot een betere verdeling van
de loopstromen in het centrumgebied; de routing wordt
verbeterd
De verplaatsing van Albert Heijn en Deen hebben tot gevolg dat het zwaarte-
punt van het aanbod verschuift naar de noordwesthoek van het winkelcentrum.
Nu vormt Deen samen met Scapino de zuidoostpool van het centrumgebied. De
vestiging van Deen van de achterzijde van de Albert Heijn-XL betekent een
'oprekking' van het centrumgebied in noordelijke richting. De Deen ligt daarbij
enigszins afzijdig van de rest van het centrum, ook omdat de AH de entree aan
de zuidzijde krijgt.

De vestiging van een derde supermarkt in het boodschappencentrum (naast
Vomar en Aldi) heeft eveneens tot gevolg dat het zwaartepunt van het aanbod
in noordelijke richting verschuift. Het 'rondje Schagen' blijft mogelijk, maar
de publiekstrekkers in de foodsector zijn alle aan de noordkant van het cen-
trum gevestigd. Het effect voor het 'rondje Schagen' zal eerder negatief dan
positief zijn. Indien zich een supermarkt zou vestigen op de huidige locatie van
de Deensupermarkt zou dit effect worden verzacht. Het zal niet eenvoudig zijn
om voor het vrijkomende pand in de non-foodsector een geschikte invulling te
vinden, mede gezien de wat afzijdige ligging ten opzichte van de rest van de
winkels in het centrum.

De aanbodvergroting is conform eerder geformuleerd be-
leid van de gemeente
De gemeente heeft naar aanleidmg van het distnbutie-planologisch onderzoek
van 2002 besloten om het 'boodschappencentrum' aan de Langestraat in te
richten met een 'doorsnee aanbod van zaken in de foodsector en een goede
autobereikbaarheid'. De vestiging van een extra supermarkt ter plekke van het
voormalige garagebedrijf is daarmee in lijn.
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De aanbodvergroting laat de bestaande aanbodstructuur
in Schagen intact
Zoals aangegeven 1n paragraaf 3.1 omvat het aanbod in Schagen naast het
hoofdwinkelcentum twee buurtwinkeicentra, een perifere aanbodconcentratie
en enig verspreid aanbod. De uitbreiding van de supermarkten In het centrum-
gebied zal niet zonder effecten blijven voor de buurtwinkels.

De aanbodvergroting hee f t geen negat ieve e f f e c t e n voor
de regionale verhoudingen
Elke verhoging van de aantrekkingskracht van een centrumgebied heeft effec-
ten voor het aanbod elders in en buiten de regio. Als de uitbreiding van het
foodaanbod tot een navenante toename van de aantrekkingskracht van Scha-
gen-centrum zou teiden, zou dat grote verschuivingen in de koopstromen tot
gevolg hebben. De kans daarop is echter klein, omdat voor foodaankopen af-
stand nog steeds het leidend criterium is voor de consument. Als in de eigen
woonomgeving of op de route naar andere bestemtningen (werk, onderwijs)
goed-geoutilleerde supermarkten aanwezig zijn, zal de neiging om boodschap-
pen in Schagen te doen beperkt zijn - ongeacht het aantal supermarkten in
Schagen. Omdat in de grotere dorpen prima voorzieningen in de foodsector
aanwezig zijn, is niet te verwachten dat er grote verschuivingen in koopstro-
men op zullen treden.

In de non-foodsector is de uitbreiding van het aanbod in Schagen noodzakelijk
om de aantrekkingskracht minimaal op hetzelfde niveau te houden ten opzich-
te van Den Helder, Alkmaar en Heerhugowaard. De achterstand die waarschijn-
lijk in de afgelopen jaren is ontstaan, kan door de uitbreiding van het aanbod
weer worden ingelopen. De uitbreiding van het aanbod in de non-foodsector
zal vooral hoogwaardig en modisch aanbod betreffen. Op het niveau van dit
aanbod is er in de directe regio van Schagen geen echte concurrence.

Co n c I u s i e

Foodsector
Op basis van het voorgaande kan worden geconstateerd dat de voorgenomen
uitbreiding van het supermarktaanbod zal leiden tot een 'supermarktoorlog' in
Schagen. De 'ruimte in de markt' van maximaal circa 1200 m^ verkoopvloerop-
pervlak wordt ruimschoots overschreden. Bij de beoordeling van de uitbreiding
van het aanbod moeten echter ook kwalitatieve elementen worden meegewo-
gen. In onderstaand schema is aangegeven welke argumenten er zijn voor en
tegen de plannen voor uitbreiding van het aanbod.
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Uitbreiding food aanbod algemeen

Uitbieiding Albert Heijn

Veiplaatsing Deen

Vestiging supermarkt Langestraat

Voor

Meer keuze vooi de consument

^XL-formule heeft meerwaarde ten

opzichte van huidige formule

"Uitbreiding past in structuur

"Locatie postkantoor is opvallender

plek in centium

•"Betreft verplaatsing en geen (grote)

aanboduitbreiding

Past in vastgesteld gemeentelijk

beleid ten aanzien van boodschap-

pencentrum (goede autobereikbaar-

heid, grootschalige v^inkels)

Tegen

"Keuzemogelijkheden nu al optimaal

"Economische mogetijkheden uitbieiding

bepei kt

"Negatief effect buuitwinkelcentra

^Mogelijk omzetverlies legio

"Locatie postkantoor bgt buiten 'rondje

Schagen'; zwaartepunt winkelaanbod

verschuift.

'Zuidoostelijke 'pool' verzwakt als

supermarkt met terugkomt; non-

foodinvuUing moeilijk haalbaar.

'Vestiging nieuwe supermarkt leidt tot

netto toevoeging supermarktaanbod;

economische ruimte daarvoor ontbreekt.

••Negatief effect buurtwinkelcentra
"Verschuiving zwaartepunt aanbod in
noordelijke richting

Hoewel er dus kwantitati'ef gezien geen mogelijkheden z1jn voor alle genoem-
de aanboduitbrei'dingen, kan weL worden geconcludeerd dat de plannen voor
de vestiging van een supermarkt in het boodschappencentrum conform het in
2004 vastgestelde gemeentelijke beleid zijn. De vergroting van de Albert He-
ijn-supermarkt kan positief worden beoordeeld omdat deze formule iets
nieuws toevoegt aan het aanbod in Schagen. Deze factoren gelden niet voor de
verplaatsing van de Deen-supermarkt. De verplaatsing leidt ertoe dat de 'over-
bewinkeling' wat betreft supermarkten nog verder toeneemt en heeft negatie-
ve effecten voor de aanbodstructuur in het centrum van Schagen. Wij advi-
seren daarom om niet akkoord te gaan met de vestiging van Deen op de locatie
van het postkantoor. Dit vooral in verband met de effecten die deze verplaat-
sing heeft op de ruimtelijke structuur van het aanbod in het centrum van Scha-
gen.

Non-foodsector

In de non-foodsector is een aanboduitbreiding van het Makado Centrum met
circa 2.600 m^ wo gepland. De negatieve effecten daarvan zullen in principe
beperkt zijn en worden gecompenseerd door de bevolkingsgroei in de komende
jaren en een hogere binding van koopkracht in de regio. Om dit laatste effect
te bereiken is het noodzakelijk om niet 'meer van hetzelfde' te bieden, maar
iets extra's toe te voegen. Dat is mogelijk door bestaande succesvolle winkels
meer ruimte te bieden en door landelijk bekende ketenbedrijven aan te trek-
ken, met name in de modische sfeer.
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Y p r i g p a S D P C t

8. 1

B u u r t w i n k e i c e n t r a

Landelijk hebben buurtwinkeicentra het niet gemakkelijk. In Schagen beschikt
winkelcentrum Waldervaart in principe over voldoende draagvlak in de gelijk-
namige buurt voor een rendabele bedrijfsvoering van de er gevestigde bedrij-
ven. Zouden alle supermarktplannen in het centrumgebied doorgaan, dan zul-
len de winkels in Waldervaart daarvan negatieve gevolgen ondervinden: min-
der klanten voor de supermarkt leiden automatisch tot minder klanten voor de
overige winkels en bedrijven.

Potentieel probleem van het winkelcentrum is de introverte opzet en de onop-
vallende situering in de wijk. Voor de klanten uit de wijk zal dit echter geen
bezwaar zijn.

De buurtsupermarkt aan de Platanenweg heeft een kwetsbaarder positie. Het
is de vraag of dit winkelcentrum een grote 'supermarktslag' in het centrum van
Schagen overleeft. Positief is wel dat de betreffende supermarkt kan meepro-
fiteren van de bevolkingsgroei in Nes-Noord. Dat is overigens niet vanzelfspre-
kend, omdat de inwoners van dit nieuwe woongebied via de nieuwe verbin-
ding tussen Beethovenlaan en Langestraat ook snel het centrum kunnen be-
reiken.

8 . 2

W i t t e P a a l

De concentrate van grootschalige winkels met een volumineus assortiment op
bedrijventerrein Witte Paal heeft een regionaal-verzorgende functie. Op het
noordoostetijk deel van het terrein is de vestiging van dit type bedrijven toe-
gestaan (afgezien van tuincentra). Er is geen reden om het beleid ten aanzien
van deze concentratie te wijzigen. De eventuele vestiging van nieuwe bedrij-
ven is alleen mogelijk ter plekke van locaties waar nu niet-winkelbedrijven
zijn gevestigd.
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I Li s i e s e n

? V e I 1 n s e n

9. 1

D e h u i d i g e s i t u a t i e

1. Het aanbod in Schagen is aanzieniijk groter dan in plaatsen met een
vergelijkbaar inwonertal. Dit grote aanbod kan bestaan dankzij een
sterke regionale verzorgingsfunctie. Andersom heeft het grote aanbod
eraan bijgedragen dat consumenten uit de wijde omgeving naar Scha-
gen konnen onn aankopen te doen.

2. Schagen beschikt over min of meer ideale aanbodstructuur met een
sterk centrum, een buurtwinkelcentrum en een buurtsupermarkt en een
geconcentreerd aanbod van grootschalige winkels met een volumineus
assortiment op bedrijventerrein Witte Paal.

3. Het 'rondje Schagen' in het centrumgebied biedt alles wat de consument
kan wensen: grote supermarkten en winkels die uitnodigen tot recrea-
tief winkelen, zowel in een overdekt winkelcentrum en in een aantrek-
kelijke historische winketstraat. In het hoofdwinkelcentrum is een goede
mix van plaatselijke winkels en filiaal- en grootwinkelbedrijven aanwe-

zig-
4. Sterke punten van Schagen-centrum zijn - naast het grote aanbod - de

centrale ligging in het verzorgingsgebied, de goede bereikbaarheid van
de winkels en de ruime en gratis parkeermogelijkheden.

5. Op basis van een globale berekening kan worden geconstateerd dat het
de winkels in Schagen gemiddeld genomen goed gaat. Er is weinig leeg-
stand.

6. Daar staat tegenover dat de ontwikkelingen in het eigen verzorgingsge-
bied niet stilstaan: in de afgelopen jaren zijn veel centra van grotere
dorpen uitgebreid, of daarvoor bestaan plannen. Met name in de food-
sector is het aanbod in dorpen als Nieuwe Niedorp, Anna Paulowna,
Warmenhuizen en Callantsoog 'op niveau'. In de concurrerende steden
Alkmaar en Heerhugowaard hebben grote aanboduitbreidingen plaats-
gevonden; Den Helder ontwikkelt ingrijpende plannen met als doel de
aantrekkingskracht van het centrum te verhogen. In Schagen is sinds
2002 op aanbodgebied niet veel gebeurd.

7. Knelpunt is verder dat het Makado Centrum een wat gedateerde indruk
maakt. Door de eigenaar van het winkelcentrum wordt dit onderkend;
er zijn plannen ontwikkeld voor verbetering van de situatie. Ook andere
delen van het centrum (omgeving Kerkepad, Nieuwstraat) hebben als
onderdeel van het hoofdwinkelcentrum weinig uitstraling.
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9 . 2

De toekomst

1. Voor het Makado Centrum zijn ingrijpende plannen ontwikkeld voor
uitbreiding en herstructurering. Deze plannen voorzien in de verplaat-
si'ng van de Albert Heijnsupermarkt in noordeli'jke richting, waarbij deze
wordt uitgebreid tot een AH-XL. De viijkomende rui'mte wordt benut
voor herinrichting van het bestaande wi'nkelcentrum en uitbreiding van
het non-foodaanbod. Daarnaast bestaan er plannen voor verplaatsing en
uitbreiding van de Deen-supermarkt, die nu aan het Kerkepad is geves-
tigd, en de vestiging van een supermarkt in het boodschappencentrum
aan de Langestraat.

2. (Jit het voorgaande is gebleken dat de geplande uitbreidingen in de
foodsector 'te veel van het goede' zijn: er ontstaat een zodanig groot
aanbod dat dat tot problemen bij een of meer supermarkten moet lei-
den. Daarbij gaat het niet alleen om de supermarkten in het centrum,
maar ook om die in de buurten. Wij bevelen aan om de vestiging van
een supermarkt in het voormalig postkantoor met mogelijk te maken,
niet alleen vanuit kwantitatieve, maar ook vanuit kwalitatieve overwe-
gingen: de betreffende supermarkt ligt afzijdig van het rondje Schagen
aan de achterzijde van de nieuv^e Albert Heijn-supermarkt, leidt tot
een 'topzwaar' winkelcentrum aan de noordkant en is in strijd met het
eerdere beleidsvoornemen om (food)winkels die een goede autobereik-
baarheid vereisen te concentreren in het boodschappencentrum aan de
Langestraat. Daar komt bij dat niet kan worden uitgesloten dat zich op
de huidige vestigingsplaats van Deen opnieuv/ een supermarkt vestigt.
De uitbreiding van de Albert Heijnsupermarkt tot AH-XL draagt bij aan
de aantrekkingskracht van het centrum als geheel. De vestiging van een
supermarkt aan de Langestraat past binnen het eerder geformuleerde
beleid ten aanzien van het boodschappencentrum.

3. De geplande uitbreiding van het Makado Centrum in de non-foodsector
moet haalbaar worden geacht. De nieuw te realiseren winkelruimte zal
kunnen worden benut om bestaande ondernemers meer ruimte te bie-
den en om landelijke formules in met name de modische sector aan te
trekken die nu nog niet in Schagen zijn vertegenwoordigd. De uitbrei-
ding kan ook worden aangewend om het winkelcentrum een meer ei-
gentijds aanzien te geven.

4. Ten aanzien van de buurtwinkels en de winkelconcentratie op bedrij-
venterrein Witte Paal zijn geen aanpassingen van het beteid noodzake-
lijk.
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1.1 Aanleiding 

Door de grote diversiteit aan winkels en de goede bereikbaarheid, heeft het centrum van 
Schagen een sterke regionale functie. Om deze positie op regionaal niveau te behouden 
en ruimte te kunnen bieden aan uitbreidingsbehoefte van ondernemers, is het initiatief 
genomen tot de herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum Makado. In het 
plan is rekening gehouden met de uitbreiding van detailhandel food, non-food en de 
realisatie van appartementen. Tevens schuift de as van de route Schubertstraat - Mozart-
laan - Langestraat iets op. Een schematische weergave van het plan is opgenomen in de 
figuren 1.1, 1.2 en 1.3.  
 
Voor deze ontwikkeling zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast. Onderdeel 
van dit nieuwe bestemmingsplan zijn uitwerkingen voor de onderdelen verkeer, par-
keren, akoestiek en luchtkwaliteit. Deze rapportage beschrijft de uitwerkingen voor ver-
keer en parkeren. De onderdelen akoestiek en luchtkwaliteit zijn in een separate rappor-
tage beschreven.  
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Figuur 1.1: Begane grond van de nieuwe situatie 
 
 

 
 
Figuur 1.2: Eerste verdieping van de nieuwe situatie 
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Figuur 1.3: Tweede verdieping van de nieuwe situatie 
 
 
 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de verkeerseffecten beschreven. Hoe om te gaan met parkeren is 
beschreven in hoofdstuk 3. De effecten voor akoestiek en luchtkwaliteit, die een af- 
geleide zijn van de verkeerseffecten zijn in een aparte rapportage beschreven. 
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Om te bepalen welke verkeerseffecten de nieuwe ontwikkelingen hebben, wordt het 
verkeersmodel Schagen gebruikt. Het in beeld brengen van de verkeerseffecten bestaat 
feitelijk uit drie stappen, te weten: 
■ stap 1: Inventarisatie ontwikkelingen; 
■ stap 2: Verkeersproductie/-attractie; 
■ stap 3: Toedeling wegennet. 
 
In de hiernavolgende subparagrafen wordt hier per stap op ingegaan. 
 
 
2.1 Inventarisatie ontwikkelingen Makado 

Om te bepalen hoeveel verkeer ontstaat als gevolg van de nieuwe ontwikkeling Makado 
is eerst inzicht nodig in de toenames van de verschillende ontwikkelingen. In tabel 2.1 is 
weergegeven welke functies er bij komen. Tevens is aangegeven in welke categorie 
deze functie ingedeeld is.  

 
toe te voegen functies categorie aantal 

uitbreiding detailhandel food verkeersgeneratie full service supermarkten 

(middelhoog en hoog prijsniveau) 

800 m2 

uitbreiding detailhandel non-food verkeersgeneratie binnenstad of hoofdwinkel 

(stads)centrum 20.000-30.000 inwoners 

2700 m2 

uitbreiding woningen verkeersgeneratie koop, etage, midden 20 woningen 

 
Tabel 2.1: Toenames als gevolg van ontwikkelingen Makado 
 
 
2.2 Verkeersproductie/-attractie 

De gemeente Schagen is al geruime tijd bezig met de ontwikkelingsmogelijkheden van 
het Makado aan de noordzijde van het centrum. Tot nu toe is er voor de productie- en 
attractieberekeningen van verkeer gebruik gemaakt van de CROW-publicaties 256 en 272. 

2 
 
Verkeerseffecten 
centrumplan 
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Op dit moment worden deze cijfers vernieuwd en bevinden we ons in een soort over-
gangsfase. De nieuwe cijfers zijn namelijk opvraagbaar via het ASVV-online maar een 
formele uitgave van nieuwe publicaties wordt pas eind dit jaar verwacht. Belangrijk 
verschil tussen beide normen is dat er nu bij de verkeersgeneratie ook bandbreedtes 
worden aangehouden zoals dat bij parkeerkencijfers al eerder gebruikelijk was. In de 
nieuwe cijfers wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds centrumgebieden, schil 
rondom het centrum en buitengebieden en anderzijds de stedelijkheidsgraad. De  
beoogde ontwikkelingen liggen op de grens van het centrum en de schil rondom het 
centrum. In de berekeningen wordt er voor de supermarkt de schil rondom het centrum 
gehanteerd en voor de overige detailhandel centrum. Dit is conform eerdere onder-
zoeken. 
 
Voor de beoogde functies worden zowel de nieuwe als oude normen weergegeven in 
tabel 2.2. 
 

 

functie 

oude  

normen 

nieuwe norm 

(minimaal) 

nieuwe norm 

(maximaal) 

gemiddelde van  

nieuwe norm 

uitbreiding detailhandel Food 82,3 62,3 103,8 83,05 

uitbreiding detailhandel non-food 32,6 26,1 35,2 30,65 

uitbreiding woningen 6 5,0 * 5,8** 6,5* 7,3** 5,4* 6,9** 

* Uitgaande van verkeersgeneratie koop, etage, midden 
** Uitgaande van verkeersgeneratie koop, etage, duur 

 
Tabel 2.2: Verschillen verkeersgeneratie normen 

 
 
Uit tabel 2.2 blijkt dat er in de nieuwe kencijfers een bandbreedte ligt rondom de oude 
cijfers. Voor de woningen geldt dat er gerekend is met 6 ritten per woning, wat een 
gangbare waarde is indien er nog geen duidelijk beeld is van het type woningen dat er 
komt. Met de nieuwe normen zal de norm tussen de 4,7 en de 7,2 liggen, afhankelijk of 
het type woning in de categorie midden of duur zal komen te vallen.  
 
Feitelijk kan gesteld worden dat de normen die in eerdere studies gehanteerd zijn, ook 
binnen de nieuw geldende normen vallen. In deze studie wordt daarom gerekend met 
de gemiddelden van de nieuwe normen. Dit komt in grote lijnen overeen met hetgeen in 
eerdere studies is berekend. De bijbehorende berekende ritten zijn weergegeven in  
tabel 2.3. 
 
 

functie aantal

gemiddelde 

nieuwe normen

 

aantal ritten 

uitbreiding detailhandel food 800 m* 83.05 664 

uitbreiding detailhandel non-food 2700 m* 30.65 828 

uitbreiding woningen 20 woningen 6.9 138 

totaal   1.630 

* Uitgaande van verkeersgeneratie koop, etage, duur 
 
Tabel 2.2: Aantal extra ritten 
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De beoogde plannen zorgen dus voor circa 1.630 extra ritten per etmaal. Hierbij geldt dat 
in de autonome situatie de ingang van de parkeerplaats op maaiveld (tussen supermarkt 
en voormalig postkantoor) aan de Nieuwstraat is gevestigd en de uitgang aan de 
Schubertlaan gelegen is. In de plansituatie zijn alle parkeerplaatsen op maaiveld tussen 
de supermarkt en het voormalige postkantoor verdwenen en vind het parkeren plaats op 
het dak van het Makado. De verkeersbewegingen wijzigen hierdoor ook omdat in de 
plansituatie alle verkeersbewegingen aansluiten op de in- en uitgang van het parkeer-
dek.  
 
 
2.3 Toedeling wegennet 

Het verkeersmodel heeft een prognosejaar van 2020. Hierin zijn de meest recente ont-
wikkelingen verwerkt. Hierbij geldt wel dat door de economische crisis een aantal ont-
wikkelingen mogelijk getemporiseerd worden. In de autonome situatie (2020) is de 
ontwikkeling van het Makado niet opgenomen. Naast de autonome situatie is er voor 
deze studie een plansituatie berekend waarbij de ontwikkelingen bij het Makado zijn 
toegevoegd. De verkeersintensiteiten van de autonome en plansituatie en het verschil 
tussen beiden is weergegeven in bijlage 1.  
 
In de planvariant (2020) zijn de 1.630 ritten als gevolg van de planontwikkelingen toe-
gevoegd in het verkeersmodel voor 2020. Als gekeken wordt naar het verschil tussen de 
verkeersintensiteiten in de beide situaties blijkt dat het verkeer zich in diverse richtingen 
verspreid. De verschillen worden door twee aspecten veroorzaakt, te weten: 
■ toevoeging van verkeer; 
■ gewijzigde routering door verplaatsing van parkeerplaatsen. 
 
De grootste stijging vindt plaats op de Schubertstraat en Langestraat nabij de aansluiting 
van het nieuwe parkeerdek. Vlakbij de aansluiting van het parkeerdek neemt de ver-
keersintensiteit op de Schubertstraat met circa 3.800 motorvoertuigen per etmaal toe. Dit 
betreft het deel tussen de uitgang van het parkeerterrein uit de autonome situatie en de 
nieuwe in- en uitgang van het parkeerdek in de plansituatie. Op de Schubertstraat tussen 
net ten zuiden van de Beethovenlaan geldt een toename van circa 2.400 motorvoer-
tuigen per etmaal. De Langestraat krijgt dicht bij de ingang circa 1.300 motorvoertuigen 
per etmaal extra te verwerken. De toenames nemen verder af naarmate de afstand tot 
de aansluiting in de plansituatie groter wordt. De belangrijkste toenames zijn te vinden 
langs drie routes, te weten: 
■ vanaf de aansluiting van het parkeerdek richting de N245, Schubertstraat – Beethoven-

laan – Noord – Havenstraat; 
■ Schubertstraat – Beethovenlaan – Nieuwstraat; 
■ Langestraat – Thorbeckestraat – Stationsweg – Spoorlaan. 
 
Naast deze toenames is er op het deel van de Nieuwstraat tussen de Beethovenlaan en 
de ingang van het parkeerterrein (in de autonome situatie) een afname te zien. Tevens is 
er een afname op de Torenstraat - Markt - Noord te zien. Doordat de ingang van het 
parkeerterrein van de Nieuwstraat naar de Langestraat is verschoven, is deze route  
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minder aantrekkelijk. Dit verklaart ook de toename op de route Langestraat -  
Thorbeckestraat - Stationsweg - Spoorlaan. 
 
Op basis van de berekeningen wordt het op diverse plaatsen wel drukker maar de toe-
komstige infrastructuur kan het verkeer wel verwerken.  
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Het bestaande parkeerterrein komt met de beoogde plannen te vervallen en zal deels 
gebruikt worden voor een nieuw bouwblok waarin onder meer detailhandel en appar-
tementen zijn beoogd. In de plansituatie zal al het parkeren op het parkeerdek worden 
gerealiseerd.  
 
Voor de parkeerbehoefte na realisatie van de beoogde plannen bestaat dus uit  
twee delen, te weten: 
■ compensatie van de te amoveren parkeerplaatsen; 
■ parkeerplaatsen ten behoeve van de nieuwe functies. 
 
Compensatie van de te amoveren parkeerplaatsen 
Uit het parkeeronderzoek uit 2010 blijkt dat het huidige parkeerterrein een capaciteit 
heeft van 144 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn gedurende de gehele dag 
bereikbaar. Deze parkeerplaatsen zullen moeten worden gecompenseerd op korte af-
stand van de huidige parkeerplaats om ervoor te zorgen dat er in de omgeving vol-
doende parkeergelegenheid is. Daarnaast is het wenselijk dat deze parkeerplaatsen 
hetzelfde regime hebben als de bestaande parkeerplaatsen.  
 
Parkeerplaatsen ten behoeve van de nieuwe functies 
Voor de parkeerbehoefte van nieuwe functies heeft de gemeente op dit moment geen 
eigen vastgestelde parkeernormen, maar baseert zich op de CROW-normen. Tot op heden 
was dit altijd uit publicatie 182 (parkeerkencijfers, basis voor parkeernormering). Echter, 
net als voor de verkeersgeneratie zijn er ook voor de parkeernormering gewijzigde 
CROW-parkeerkencijfers. Ook hier geldt dat deze op dit moment enkel te raadplegen zijn 
via ASVV-online en dat de officiële publicatie nog moet uitkomen.  
 
Voor deze studie wordt net als met de verkeersgeneratie gerekend met de nieuwe 
CROW-cijfers. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat Schagen aan te merken is als een matig 
stedelijk gebied. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen centrumgebieden, schil-
centrumgebieden, rest bebouwde kom en buitengebieden. Hierbij wordt er voor de  
supermarkt uitgegaan van schilcentrumgebieden en voor de overige detailhandel van 
centrumgebieden.  
 

3 
 
Parkeren 
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In tabel 3.1 worden de normen weergegeven waarmee rekening gehouden dient te 
worden: 
 

 

functie 

 

indeling in CROW-categorie 

 

ligging 

te hanteren 

parkeernorm 

 

eenheid 

detailhandel food parkeerkencijfers full service supermarkten  

(middelhoog en hoog prijsniveau) 

schil centrum 4,0 100 m2 bvo 

detailhandel non-food parkeerkencijfers binnenstad of hoofdwinkel 

(stads)centrum 20.000-30.000 inwoners 

centrum 3,3 100 m2 bvo 

woningen  parkeerkencijfers koop, etage, midden schil centrum 1.6 woning 

woningen parkeerkencijfers koop, etage, duur schil centrum 1.7 woning 

 
Tabel 3.1: Te hanteren parkeernormen ten behoeve van Makado  
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Bijlage 1 
 
Verkeersmodelplots 
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Discription: FIM004\Ksg

Date: September 2012

Company: Goudappel Coffeng BV

2020 Makado ten opzichte van autonoom, absoluut verschil motorvoertuigen etmaal werkdag

Gemeente Schagen
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Discription: FIM004\Ksg

Date: September 2012

Company: Goudappel Coffeng BV

2020 met ontwikkeling MAKADO, motorvoertuigen etmaal werkdag

Gemeente Schagen
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van FiMek estate bv is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op 
de locatie Winkelcentrum Makado te Schagen.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit (voortvloeiende) aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het 
kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de chemische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de chemische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de chemische kwaliteit van de 
bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd op basisniveau. In dit 
kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grondwaterkaart van Nederland, kaartbladen 19 oost, 19 west en 20A (Alkmaar) geraadpleegd. 
Deze is uitgegeven door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG), 1979. De 
regionale geo-hydrologische opbouw kan als volgt worden omschreven: 
 
Deklaag 
Over het algemeen wordt de slecht doorlatende deklaag gevormd door afwisselingen van fijne 
slibhoudende zanden, klein en veenafzettingen van holocene ouderdom (Westlandformatie), 
bestaande uit de afzetting van Duinkerke (overgangsgebied van duin naar polder) op de 
afzetting van Calais (bij grote droogmakerijen aan het maaiveld). De dikte (D) van de deklaag 
bedraagt op de onderzoekslocatie is circa 16 meter. Het maaiveld bevindt zich rond NAP. 
 
1

e
  watervoerend pakket 

Het eerste watervoerend pakket wordt globaal gevormd door matig grove matig slibhoudende 
zandafzettingen behorende tot de Formaties van Twente en Kreftenheye. In de nabijheid van de 
onderzoekslocatie bevindt dit pakket zich op een diepte van circa 16 m-NAP en de dikte van dit 
pakket minimaal 40 meter. De grondwaterstroming in het 1

e
  watervoerend pakket is ter plaatse 

van de onderzoeklocatie niet betrouwbaar genoeg om aan te geven, vanwege de 
droogmakerijen in de omgeving. De duinen zijn een belangrijk inzijgingsgebied van regenwater. 
Bij de droogmakerijen zijn komt het regenwater weer omhoog in de vorm van kwel. Omtrent de 
kD-waarde, zijnde het product van de doorlaatbaarheidscoëfficiënt (k) en de dikte (D), voor het 
eerste watervoerend pakket zijn geen gegevens bekend. 
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1
e
 scheidende laag  

De scheidende laag beneden het eerste watervoerend pakket wordt gevormd door kleiige en 
slibhoudende afzettingen van de Formatie van Een en Drente. De top van de scheidende laag 
in de nabijheid van de onderzoekslocatie ligt op een diepte van circa 55 m-NAP. De dikte van 
deze laag is circa 15 meter.  
 
2

de
 watervoerend pakket 

Het tweede watervoerend pakket wordt globaal gevormd door middel fijne matig slibhoudende 
zandafzettingen behorende tot de Formaties van Urk en Schenkel. In de nabijheid van de 
onderzoekslocatie bevindt dit pakket zich op een diepte van circa 70 m-NAP en de dikte van dit 
pakket is niet bekend.  
 
In de nabijheid van de onderzoekslocatie vindt grondwateronttrekking plaats. Hierdoor kan het 
verloop van de grondwaterstand en –stroming afwijken.  
 
 
2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 
1.1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 
 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Makadocentrum 110 

Postcode en plaats 1741 JA Schagen 

Gemeente Schagen 

Provincie Noord-Holland 

Kadastrale gemeente Schagen 

Kadastrale gegevens sectie A, nummers 3478 (ged.) en 4300 (ged) 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 115.197 Y: 533.606 

Oppervlakte in m
2
 circa 4.000 

Huidige gebruik openbaar terrein en parkeerplaats 

Maaiveldtype tegels en klinkers 
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Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 19 januari 2012 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden  inzake het (huidige) gebruik. De 
onderzoekslocatie is in het gebruik als openbaar terrein en parkeerplaats, welke onderdeel 
uitmaakt van het winkelcentrum Makado. Het winkelcentrum is gelegen aan de winkelstraat van 
Schagen. In het winkelcentrum zijn diverse winkelpanden (supermarkt, slagerij en 
textielwinkels) aanwezig. Het maaiveld is verhard met klinkers en tegels. Aan de westzijde is 
een bomenrij aanwezig. Overige aspecten ten aanzien van de onderzoekslocatie staan 
hieronder beknopt omschreven: 
 
- tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen 

(asbest)verdachte materialen waargenomen; 
- op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen zakkingen, dan wel 

ophogingen in het maaiveld waargenomen welke kunnen duiden op de aanwezigheid 
van mogelijke (sloot)dempingen; 

- ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen (bodem)bedreigende activiteiten 
waargenomen die een mogelijke bodemverontreiniging (hebben) kunnen veroorzaken. 

 

Ter illustratie is in bijlage 6 een fotoreportage opgenomen. 
 
 
2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
In januari 2012 is de gemeente Schagen geraadpleegd inzake het historische gebruik van de 
onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de verkregen historische 
informatie opgenomen in bijlage 8 van onderhavige rapportage. Uit het historisch onderzoek 
blijkt het volgende: 
 
- de onderzoekslocatie kent een voormalig gebruik als weiland; 
- mogelijk is het gebied in verband met de ontwikkeling van de bebouwing opgehoogd; 
- voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein; 
- de locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het voorkomen 

van asbest; 
- de naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik ten behoeve als winkelcentrum en 

winkelpanden; 
- naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen (winkelcentrum en 

winkelpanden) de chemische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet 
negatief beïnvloed. 

 
Luchtfoto’s onderzoekslocatie en omliggende percelen 
Van het gebied zijn vijf luchtfoto’s bestudeerd (bijlage 9). De foto's zijn gemaakt in 1880, 1952, 
1971, 1983 en 1994. Op de foto uit 1880 is alleen weiland te zien, welke omringd is door 
watergangen. Op de foto uit 1952 is enkele bebouwing te zien en de watergangen. Op de foto 
uit 1971 is de bebouwing verdwenen en zijn de watergangen nog zichtbaar. Op de foto’s uit 
1983 en 1994 is het huidige winkelcentrum te zien. De watergangen zijn op deze foto’s niet 
meer aanwezig. Betreffend winkelcentrum is hier overheen gebouwd. Verder zijn geen 
bijzonderheden waargenomen die mogelijk een (bodem)verontreiniging (hebben) kunnen 
veroorzaken. 
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Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden de 
volgende milieukundige onderzoeken uitgevoerd: 
 
Verkennend onderzoek NVN 5740 
In het verleden is door HB Adviesbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het 
kader van een bouwvergunning (rapport kenmerk: GR0441002809, d.d. 27 maart 1997). Uit de 
resultaten blijkt in de bovengrond een licht gehalte PAK aanwezig te zijn. In de ondergrond en 
grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 
 
Bouwstoffenbesluit 
In het verleden is door Boon & Momberg een keuring conform het Bouwstoffenbesluit 
uitgevoerd (rapport kenmerk: GR0441002810, d.d. 12 juni 1997). In de bovengrond zijn lichte 
verontreinigingen aangetroffen voor de parameters zink, kwik, lood en PAK. 
 
Bodemkwaliteitskaart  
De gemeente Schagen beschikt over een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart. De 
onderzoekslocatie is gelegen in zone 1: Historische bebouwing. Uit de gegevens blijkt dat licht 
verhoogde achtergrondgehalten voor de parameters lood, zink en PAK verwacht kunnen 
worden in de bovengrond, voor een standaardbodem in deze zone. 
 
 
2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein, geen aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken 
van een mogelijke bodemverontreiniging, behoudens de voormalige watergangen. 
 
 
2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
In tabel 2 is per onderzoeksaspect de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 
 
 

TABEL 2: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische 
parameters 

Kritische 
bodemlaag 
(m-mv) 

Hypothese Strategie Oppervlakte  

algemene 
bodemkwaliteit 

- 0 – 2 onverdacht NEN 5740 : ONV circa 4.000 m
2
 

 
 
Aanvullend onderzoek (uitsplitsing) 
In het onderzoek is in één grondmengmonster van de ondergrond (M03) een matige verhoging 
voor zink en PCB aangetoond. Deze grondmengmonster is in samenspraak met de 
opdrachtgever uitgesplitst, waarbij betreffende grondmonsters uit M03 separaat zijn 
geanalyseerd op het standaard NEN-pakket voor grond. Dit teneinde inzicht te krijgen in aard 
van voorkomen en de verspreiding van de aangetoonde verhoging met zink en PCB.
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 19 januari 2012 uitgevoerd. Op 26 januari 2012 heeft 
bemonstering van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in 
tabel 3. De onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de 
situatietekening van bijlage 1.2. 
 

TABEL 3: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

algemene bodemkwaliteit 1 x 2,8 met peilbuis 
1 x 1,7 met peilbuis 

4 x 2,0 
1 x 1,1 

6 x 0,5/0,6 

01 
02A 

02, 03, 04 en 05 
11 

06, 07, 08, 09, 10 en 12 

 

 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen onder certificaat BRL SIKB 
2000, VKB protocol 2001 en 2002 (meer informatie over ons bedrijf en kwalificaties kunt u 
vinden op onze website www.idds.nl). Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 7. Het procescertificaat van IDDS en het hierbij behorende keurmerk zijn van 
toepassing op de activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van 
de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of 
de opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van 
het terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
 
 

http://www.idds.nl/
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 0,5 m-mv 
uit matig fijn zand. Vanaf een diepte van circa 0,5 m-mv tot de geboorde diepte van 2,8 m-mv 
bestaat de bodem uit matig siltig klei. Ter plaatse van boring 02A is geen kleilaag aangetroffen. 
Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie aangetroffen 
bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 4 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven die mogelijk 
gerelateerd kunnen worden aan een bodemverontreiniging.  
 
Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen. 
 
 

TABEL 4: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte 
[m-mv] 

Samenstelling Bijzonderheden 

01 0,3 – 0,6 - sporen baksteen en uiterst betonhoudend 

02A 0,2 – 0,5 
0,5 – 1,7* 

matig fijn zand 
matig fijn zand 

zwak puinhoudend 
matig puinhoudend en uiterste olie/waterreactie 

03 0,5 – 1,5 matig siltig klei zwak baksteenhoudend en sporen puin 

04 0,8 – 1,3 matig siltig klei sporen baksteen 

05 0,6 – 1,3 zwak zandig klei sporen baksteen 

11 0,3 – 0,5 
0,5 – 0,6 

matig fijn zand 
- 

sporen puin 
uiterst baksteenhoudend 

12 0,05 – 0,55 matig fijn zand sporen baksteen 

*: gestaakte boring 

 
Grondwatermetingen 
In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuisnummer Filterstelling 
[m-mv] 

Grondwaterstand 
[m-mv] 

Metingen Bijzonderheden 

pH EC [S/cm] 

01 1,8 – 2,8 0,94 7,3 1.780 - 

02A 1,0 – 1,7 0,68 7,09 1.810 - 

 

 
De gemeten zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater 
vertonen geen afwijkende waarden ten opzichte van een natuurlijke situatie. De gemiddelde 
grondwaterstand bedraagt circa 0,84 m-mv.  
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een (RvA) geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond grondmengmonsters samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag 
vanaf 0,5 m-mv aangemerkt. 
 
Van de zandige bovengrond zonder zintuiglijk waargenomen bodemvreemd materiaal is een 
grondmengmonster (M01) samengesteld. Van de zandige bovengrond, waarin zintuiglijk 
bodemvreemd materiaal is aangetroffen, is tevens een grondmengmonster (M02) 
samengesteld. Van de kleiige ondergrond, waarin zintuiglijk bodemvreemd materiaal is 
aangetroffen, rond het freatisch vlak is een grondmengmonster (M03) samengesteld. Ter 
plaatse van boring 02A is een uiterste olie/waterreactie waargenomen. Van de grondlaag rond 
het freatisch vlak is een grondmonster (M04) geselecteerd ter analyse. Tevens is de boring 
afgewerkt met een peilbuis. 
  
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Echter, 
grondmonster M04 is geanalyseerd op minerale olie en het grondwater uit peilbuis 02A is 
geanalyseerd op minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXNS). Voorts zijn ten behoeve van 
de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- als de ondergrond 
de percentages lutum en organische stof vastgelegd.  
 
Aanvullend onderzoek (uitsplitsing) 
Naar aanleiding van de aangetoonde matige verhogingen voor de parameters zink en PCB is 
het betreffende grondmengmonster M03 uitgesplitst in drie separate grondmonsters om ter 
plaatse inzicht te verkrijgen in het verspreidingspatroon van de verontreinigingen. De drie 
grondmonsters zijn separaat geanalyseerd op het standaard NEN-pakket voor grond. 
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 
-  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
-  BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen); 
-  VOCl (vluchtige organochloorverbindingen); 
- minerale olie. 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen. De resultaten van de chemische analyses zijn vergeleken met de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel van de Wet bodembescherming (zie 
bijlage 4).  
 
Voor de interpretatie van de chemische analyses van de grondmonsters zijn de achtergrond- en 
interventiewaarden gecorrigeerd aan de hand van de gemeten percentages lutum en 
organische stof. Voor de organische parameters (PAK, PCB en minerale olie) zijn ten behoeve 
van de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 2,0 %, en maximaal 
30,0 %. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum 
en organisch stof van 2% aangehouden. De gecorrigeerde achtergrond- en interventiewaarden, 
alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in bijlage 5.1 (grond) en 
5.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader van de Wet bodembescherming 
(Circulaire bodemsanering 2009 en het Besluit bodemkwaliteit) zijn als volgt geclassificeerd: 
 
- het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 
* het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd; 
** het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 
*** het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
 
In tabel 6 en 7 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) voor grond 
weergegeven.  
 
 
TABEL 6: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) algemene bodemkwaliteit 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Ba
1
 Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB Olie 

M01 0,9 1,5 - - - - - - - - - - 0,0068* 49* 

M02 2,6 6,2 140 0,70* - - - - - - - - - 110* 

M03 2,5 21 100 - - - 0,29* - - 120* 380** 4,4* 0,17** 83* 

M04 6,11 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 9.500*** 

-/-: niet geanalyseerd 
M01: 02(0,05-0,4)+06(0,1-0,6)+07(0,1-0,6)+08(0,1-0,3)+09(0,1-0,6)+10(0,1-0,6)= zand 
M02: 02A(0,2-0,5)+11(0,3-0,5)+12(0,05-0,55)= zand, sporen baksteen en puin en zwak puinhoudend 
M03: 03(1,0-1,5)+04(0,8-1,3)+05(0,6-1,1)= klei, sporen baksteen en puin en zwak baksteenhoudend 
M04: 02A(0,5-1,0)= zand, matig puinhoudend en uiterste olie/waterreactie 

 
 
1
Barium 

Het licht verhoogd aangetoonde gehalte barium kan naar alle waarschijnlijkheid worden gerelateerd aan natuurlijke processen. Dit 
vanwege het feit dat barium een element is dat, anders dan de elementen koper, nikkel, chroom, lood en zink, niet veel bekende 
toepassingen heeft (contrastvloeistof bij röntgenopname en boorspoeling). Kortom, de toepassing van bariumhoudende materialen is 
veel specifieker en kleinschaliger dan de voornoemde metalen. Daarnaast is barium het op veertien of vijftien na meest voorkomende 
element in de aardkorst. Hierdoor komt barium in vrij hoge gehalten in gangbare bodemmineralen voor, waardoor het dus al van nature 
in vrij hoge gehalten in veel bodems aanwezig is. Het maken van onderscheid tussen menselijke en natuurlijke bijdrage aan de 
bariumgehalte in de bodem is dan ook een lastige zaak (bodem, februari 2009). Hierdoor zijn voor de parameter barium de vastgestelde 
toetsingswaarden voor grond onlangs vervallen. 
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TABEL 7: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) uitsplitsing M03 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Ba
1
 Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB Olie 

M05 4,9 16 170 0,61* - 55* 0,72* - - 250** 410** 37** - 220* 

M06 4,6 20 95 - 16* - - - - 100* 630*** 1,8* - - 

M07 0,9 16 53 - - - - - - 110* - - - - 

M05: 03(1,0-1,5)= klei, zwak baksteenhoudend en sporen puin 
M06: 04(0,8-1,3)= klei, sporen baksteen 
M07: 05(0,6-1,1)= klei, sporen baksteen 

 
 
In tabel 8 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
streef- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) voor grondwater 
weergegeven.  
 
 
TABEL 8: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (µg/l) 
 

Peilbuis Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn VOCl  Olie BTEXNS 

01 143* - - - - - - - - - - - 

02A -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 99,4* X: 3,86* 
N: 0,37* 

-/-: niet geanalyseerd 
X: xylenen 
N: naftaleen 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Bovengrond 
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand. In de 
bovengrond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (puin en 
baksteen) waargenomen (mogelijk zijn de bijmengingen te relateren aan de eventuele 
ophooglaag). 
 
In M01 overschrijden de gehalten PCB en minerale olie de desbetreffende 
achtergrondwaarden. In M02 overschrijden de gehalten cadmium en minerale olie de 
desbetreffende achtergrondwaarden. De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn 
alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden.  
 
Ondergrond 
De ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit klei. In de 
ondergrond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (puin en 
baksteen) waargenomen. 
 
In M03 overschrijden de gehalten kwik, lood, PAK en minerale olie de desbetreffende 
achtergrondwaarden en de gehalten zink en PCB overschrijden de betreffende tussenwaarden. 
De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden.  
 
Boring 02A 
In M04 overschrijdt het gehalte minerale olie de betreffende interventiewaarde. Na bestudering 
van het oliechromatogram is gebleken dat het om bitumen gaat en geen olieproduct. De 
herkomst van de bitumen is vooralsnog onbekend. 
 
Grondwater 
De gemiddelde grondwaterstand bevindt zich op circa 0,84 m-mv. Tijdens het veldonderzoek 
zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen aan het bemonsterde grondwater. 
 
In het grondwater uit peilbuis 01 overschrijdt de concentratie barium de desbetreffende 
streefwaarde. In het grondwater uit peilbuis 02A overschrijden de concentraties minerale olie, 
xylenen en naftaleen de desbetreffende streefwaarden. De concentraties van de overige 
onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende streefwaarden. De licht verhoogd 
aangetoonde concentratie barium kan naar alle waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan 
natuurlijke factoren. De licht verhoogd aangetoonde concentraties minerale olie, xylenen en 
naftaleen kan naar alle waarschijnlijkheid worden gerelateerd aan de aangetroffen 
verontreiniging met minerale olie (bitumen) in de grond. 
 
Uitsplitsing M03 
In M05 overschrijden de gehalten cadmium, koper, kwik en minerale olie de betreffende 
achtergrondwaarden en de gehalten lood, zink en PAK de betreffende tussenwaarden. In M06 
overschrijden de gehalten kobalt, lood en PAK de betreffende achtergrondwaarde en het 
gehalte zink overschrijdt de betreffende interventiewaarde. In M07 overschrijdt het gehalte lood 
de betreffende achtergrondwaarde. De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn 
alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden. 
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Bespreking/discussie 
Het gehalte minerale olie overschrijdt de interventiewaarde ter plaatse van boring 02A. De 
gehalten lood, zink en PAK overschrijden de tussenwaarden ter plaatse van boring 03 en het 
gehalte zink overschrijdt de interventiewaarde ter plaatse van boring 04. Dergelijke verhoogde 
gehalten geven, ingevolge de Wet bodembescherming, aanleiding tot het uitvoeren van een 
nader bodemonderzoek naar de omvang en mate van de verontreinigingen. 
 
Ter plaatse van boring 02A zal het nader bodemonderzoek zich richten op de kritische 
parameters minerale olie en PAK. Ter plaatse van boring 03 zal het nader bodemonderzoek 
zich richten op de kritische parameters lood, zink en PAK en ter plaatse van boring 04 op de 
kritische parameter zink.  
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van FiMek estate bv is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op 
de locatie Winkelcentrum Makado te Schagen.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit (voortvloeiende) aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het 
kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de chemische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de chemische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de chemische kwaliteit van de 
bodem en eventueel vrijkomende grond.  
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
Bovengrond 
- in de bovengrond zijn plaatselijk bijmengingen met bodemvreemd materiaal (puin e.d.) 

waargenomen. Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen 
asbestverdachte materialen waargenomen; 

- de bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, PCB en minerale olie en is niet 
verontreinigd met de overige onderzochte zware metalen en PAK. 

 
Ondergrond 
- in de ondergrond zijn plaatselijk bijmengingen met bodemvreemd materiaal (puin e.d.) 

waargenomen. In het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen; 

- de ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, PAK 
en minerale olie, plaatselijk matig verontreinigd met lood, zink en PAK en plaatselijk sterk 
verontreinigd met zink en minerale olie en niet verontreinigd met de overige onderzochte 
zware metalen en PCB’s. 

 
Grondwater 
- het grondwater is licht verontreinigd met barium, minerale olie, xylenen en naftaleen en is 

niet verontreinigd met de overige onderzochte zware metalen, vluchtige aromaten en VOCl. 
 
Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) worden op 
basis van de onderzoeksresultaten uit milieuhygiënisch oogpunt wel voorzien. 
 
De in ondergrond aangetoonde gehalten (overschrijding van de bijbehorende tussen- en 
interventiewaarden) geven, ingevolge de Wet bodembescherming, aanleiding tot het verrichten 
van een nader bodemonderzoek naar de omvang en mate van deze verontreiniging in de 
bodem. 
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Aanbevelingen 
Wij adviseren u om onderhavige rapportage voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Schagen, ter formalisering van de onderzoeksresultaten en conclusies. 
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden. Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt verwacht dat 
vrijkomende grond niet zonder beperkingen kan worden hergebruikt (niet vrij toepasbaar). 
 
Geadviseerd wordt om nader bodemonderzoek te verrichten naar de mate en omvang van de 
aangetroffen verontreinigingen. Nader bodemonderzoek dient uitsluitsel te verschaffen omtrent 
het feit of er ten aanzien van de verontreiniging in de grond en/of het grondwater sprake is van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging wordt gesproken indien de gemiddelde 
concentratie van een verontreinigde stof in 25 m

3
 grond en/of 100 m

3
 grondwater of meer de 

bijbehorende interventiewaarde overschrijdt.  
 
Voor gevallen van ernstige bodemverontreiniging geldt, vanuit voornoemde wetgeving, een 
saneringsnoodzaak. De risico’s voor de volksgezondheid en het milieu die als gevolg van de 
aangetoonde bodemverontreiniging aanwezig kunnen zijn, bepalen of het geval van ernstige 
bodemverontreiniging spoedig moet worden gesaneerd. Als sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging zijn handelingen in de verontreinigde bodem alleen toegestaan 
nadat het bevoegd gezag heeft ingestemd met een saneringsplan hiervoor. 
 
 
IDDS bv 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een 
beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokale afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen. IDDS acht zich niet 
aansprakelijk voor de schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit. Hierbij dient tevens te 
worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van de grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering 
van dit onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de locatie, aanvoer van grond van 
elders of verspreiding van verontreinigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport. In 
veel gevallen hanteren de beoordelende instanties een termijn (meestal maximaal 5 jaar) 
waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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Boring: 01
Datum: 19-1-2012

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

tegel0

Tegel-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-30

Zwak grindhoudend, sporen 
baksteen, uiterst betonhoudend, 
zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Ramguts

-60

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-280

Boring: 02
Datum: 19-1-2012

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, sporen wortels, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-40

Klei, matig siltig, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor

-130

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen veen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 02A
Datum: 19-1-2012

0

50

100

150

1

2

3

4

tegel0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig kleihoudend, zwak 
grindhoudend, zwak puinhoudend, 
geen olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, matig puinhoudend, 
matig grindhoudend, uiterste 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor, gestaakt ivm 
betonlaag

-170

Boring: 03
Datum: 19-1-2012

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Tegel-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen grind, zwak 
baksteenhoudend, sporen puin, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-150

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor

-200
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Boring: 04
Datum: 19-1-2012

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak kleihoudend, 
sporen wortels, sporen schelpen, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht cremebruin, 
Edelmanboor-80

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen veen, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

-130

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor

-200

Boring: 05
Datum: 19-1-2012

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Klinker-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht cremebruin, 
Edelmanboor

-60

Klei, zwak zandig, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
grijs, Edelmanboor

-130

Klei, matig siltig, sporen roest, 
geen olie-water reactie, grijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 06
Datum: 19-1-2012

0

50

1

klinker0

Klinker-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht cremebruin, 
Edelmanboor

-60

Boring: 07
Datum: 19-1-2012

0

50

1

klinker0

Klinker-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht cremebruin, 
Edelmanboor

-60
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Boring: 08
Datum: 19-1-2012

0

50

1

2

klinker0

Tegel-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht cremebruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor

-60

Boring: 09
Datum: 19-1-2012

0

50

1

tegel0

Tegel-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
wortels, geen olie-water reactie, 
licht cremebruin, Edelmanboor

-60

Boring: 10
Datum: 19-1-2012

0

50

1

tegel0

Tegel-10

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak kleihoudend, 
sporen wortels, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-60

Boring: 11
Datum: 19-1-2012

0

50

100

1

2

3

4

tegel0

Tegel-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk 
betonhoudend, matig 
grindhoudend, sporen puin, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Ramguts

-50

Uiterst baksteenhoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsgeel, Ramguts

-60

Klei, matig siltig, sporen zand, 
geen olie-water reactie, grijs, 
Edelmanboor

-110
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Boring: 12
Datum: 19-1-2012

0

50

1

tegel0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen grind, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-55



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
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Koningswater ontsluiting
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20

%
% Ds

% Ds
% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

627550 627558 627562 627566

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

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

-- -- -- --

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

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

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

++ ++ ++
++ ++ ++ ++

89,5 82,1 77,1 80,3
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

0,9   2,6   2,5   
6,11   

1,6 4,2 6,4

1,5 6,2 21

<20 140 100
<0,20 <0,70   <0,20

2,3 3,7 9,1
<5,0 13 27

<0,05 0,10 0,29
<10 34 120

<1,5 <1,5 <1,5
<4,0 6,7 13

20 34 380

<0,050 <0,050 0,13
<0,050 0,10 0,48
<0,050 0,072 0,39
<0,050 <0,050 0,26
<0,050 0,12 0,53
<0,050 0,10 0,49
<0,050 <0,050 0,47
<0,050 0,19 1,2
<0,050 0,095 0,43
<0,050 <0,050 <0,050

n.a. 0,68   4,4   
0,35   0,82   4,4   

49 110 83 9500
<4,0 <4,0 <4,0 110
<4,0 <4,0 <4,0 170

6,9 5,1 8,3 310

x) x) x)

x)

x) x)

#) #) #)

Eenheid

pe)

627550
627558
627562
627566

19.01.2012
19.01.2012
19.01.2012
19.01.2012

Monstername Monsteromschrijving

M01 02 (5-40) 06 (10-60) 07 (10-60) 08 (10-30) 09 (10-60) 10 (10-60)
M02 02A (20-50) 11 (30-50) 12 (5-55)
M03 03 (100-150) 04 (80-130) 05 (60-110)
M04 02A (50-100)

Monsternr.

M01 02 (5-40) 06 (10-
60) 07 (10-60) 08 (10-30

M02 02A (20-50) 11
(30-50) 12 (5-55)

M03 03 (100-150) 04
(80-130) 05 (60-110)

M04 02A (50-100)
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Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

627550 627558 627562 627566

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

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

8,9 10 14 860
9,3 19 17 1700
7,2 30 17 2400
5,0 26 11 2200
3,4 16 6,5 1600

0,0012 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,014
<0,0010 <0,0010 0,0048

0,0012 <0,0010 0,048
<0,0010 <0,0010 0,052

0,0016 <0,0010 0,048
0,0040   n.a. 0,17   
0,0068   0,0049   0,17   

x) x)

#) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.
pe) Vanwege de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%
Begin van de analyses: 21.01.12
Einde van de analyses: 27.01.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

M01 02 (5-40) 06 (10-
60) 07 (10-60) 08 (10-30

M02 02A (20-50) 11
(30-50) 12 (5-55)

M03 03 (100-150) 04
(80-130) 05 (60-110)

M04 02A (50-100)

IDDS MILIEU B.V. ,   D. Bijl
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   288656   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Blad 3 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000:  n)

Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Protocollen AS 3200: 

Carbonaten dmv asrest
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
Som PCB (7 Ballschmiter)

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Organische stof Organische stof Voorbehandeling conform AS3000
Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Koningswater ontsluiting Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu)
Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Grond

Blad 4 van 4Opdracht   288656   Bodem / Eluaat



Page 1.

Chromatogram for Order No. 288656, Analysis No. 627550, created at 26.01.2012 07:00:38

Monsteromschrijving: M01 02 (5-40) 06 (10-60) 07 (10-60) 08 (10-30) 09 (10-60) 10 (10-60)



Page 2.

Chromatogram for Order No. 288656, Analysis No. 627558, created at 25.01.2012 06:50:55

Monsteromschrijving: M02 02A (20-50) 11 (30-50) 12 (5-55)



Page 3.

Chromatogram for Order No. 288656, Analysis No. 627562, created at 26.01.2012 07:00:37

Monsteromschrijving: M03 03 (100-150) 04 (80-130) 05 (60-110)



Page 4.

Chromatogram for Order No. 288656, Analysis No. 627566, created at 25.01.2012 08:10:56

Monsteromschrijving: M04 02A (50-100)



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

09.02.2012Datum
35004628Relatienr
291004Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   291004   Bodem / Eluaat

IDDS MILIEU B.V. ,   D. Bijl
Distributeur

Opdrachtgever 35004628 IDDS MILIEU B.V.
Referentie 1108D499 Nieuwstraat (Makado) te Schagen
Opdrachtacceptatie 02.02.12
Monsternemer Opdrachtgever

IDDS MILIEU B.V. 
POSTBUS 126
2200 AC NOORDWIJK

Blad 1 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

639498 639499 639500

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

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

-- -- --

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

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

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

++ ++ ++
++ ++ ++

73,7 77,0 81,6
<5,0 <5,0 <5,0

4,9   4,6   0,9   
5,6 1,9 5,9

16 20 16

170 95 53
0,61 <0,20 <0,20
8,4 16 6,5
55 31 13

0,72 <0,05 <0,05
250 100 110

<1,5 <1,5 <1,5
22 14 12

410 630 30

2,2 <0,050 <0,050
3,3 0,17 <0,050
2,2 0,23 <0,050
1,6 0,13 <0,050
3,5 0,29 <0,050
3,0 0,19 <0,050
7,1 0,13 <0,050
11 0,36 <0,050

2,4 0,19 <0,050
0,31 <0,050 <0,050

37 1,7   n.a.
37 1,8   0,35   

220 60 <20
6,8 <4,0 <4,0
7,6 <4,0 <4,0
26 4,0 <2,0
43 7,9 <2,0

x) x) x)

x)

#) #)

Eenheid

639498
639499
639500

19.01.2012
19.01.2012
19.01.2012

Monstername Monsteromschrijving

M05 03 (100-150)
M06 04 (80-130)
M07 05 (60-110)

Monsternr.

M05 03 (100-150) M06 04 (80-130) M07 05 (60-110)

Opdracht   291004   Bodem / Eluaat Blad 2 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

639498 639499 639500

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

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

45 12 <2,0
45 15 <2,0
30 9,6 <2,0
18 6,4 <2,0

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0022 <0,0010 <0,0010
0,0026 <0,0010 <0,0010
0,0019 <0,0010 <0,0010

0,0067   n.a. n.a.
0,0095   0,0049   0,0049   

x)

#) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%
Begin van de analyses: 03.02.12
Einde van de analyses: 09.02.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000:  n)

Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Protocollen AS 3200: 

Carbonaten dmv asrest
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
Som PCB (7 Ballschmiter)

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000
Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Koningswater ontsluiting Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu)
Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Grond

M05 03 (100-150) M06 04 (80-130) M07 05 (60-110)

IDDS MILIEU B.V. ,   D. Bijl
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   291004   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Blad 3 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Blad 4 van 4Opdracht   291004   Bodem / Eluaat



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Bijlage bij Opdrachtnr. 291004 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten
beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Koolwaterstoffractie
C36-C40
Chryseen
Benzo(a)anthraceen
Som PAK (VROM)
Naftaleen
Koolwaterstoffractie
C28-C32
Koolwaterstoffractie
C12-C16
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(ghi)peryleen
Droge stof
Koolwaterstoffractie
C10-C40
Koolwaterstoffractie
C20-C24
Anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen
Koolwaterstoffractie
C24-C28
Koolwaterstoffractie
C32-C36
Som PAK (VROM)
(Factor 0,7)
Koolwaterstoffractie
C10-C12
Koolwaterstoffractie
C16-C20
Fenanthreen

639498, 639499, 639500

639498, 639499, 639500
639498, 639499, 639500
639498, 639499, 639500
639498, 639499, 639500
639498, 639499, 639500

639498, 639499, 639500

639498, 639499, 639500
639498, 639499, 639500
639498, 639499, 639500
639498, 639499, 639500

639498, 639499, 639500

639498, 639499, 639500
639498, 639499, 639500
639498, 639499, 639500
639498, 639499, 639500

639498, 639499, 639500

639498, 639499, 639500

639498, 639499, 639500

639498, 639499, 639500

639498, 639499, 639500

639498, 639499, 639500

Blad 1 van 1



Page 1.

Chromatogram for Order No. 291004, Analysis No. 639498, created at 07.02.2012 06:00:30

Monsteromschrijving: M05 03 (100-150)



Page 2.

Chromatogram for Order No. 291004, Analysis No. 639499, created at 09.02.2012 07:00:09

Monsteromschrijving: M06 04 (80-130)



Page 3.

Chromatogram for Order No. 291004, Analysis No. 639500, created at 07.02.2012 05:30:12

Monsteromschrijving: M07 05 (60-110)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.2  
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



Postbus 126

Nederland2200 AC

B108141rapportnummer

1108D499Project

IDDS Milieu BV

datum opdracht

Geachte,

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het door Envirocontrol uitgevoerde laboratoriumonderzoek.

De gerapporteerde analyseresultaten hebben enkel betrekking op de door u aangeleverde monsters en voorzien 

van uw referenties.

Het analyserapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij met uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Envirocontrol.

De analyses zijn uitgevoerd conform de methode zoals omschreven op het analyserapport waarbij geldt:

Q behorende tot de IEC-ISO 17025 accreditatie

AS3xxx behorende tot de AS-3000 erkenning gevolgd door referentie methode

Op aanvraag zenden wij u een overzicht van de analysemethodieken met een beschrijving van de 

meetonzekerheid. Er wordt standaard een blancocorrectie uitgevoerd voor de volgende bepalingen in het 

AS3000-bodempakket: minerale olie, PAK, PCB, OCB en EOX.

Verificatieprocedure bevoegd gezag

Ter verficatie van de authenciteit van het door Envirocontrol afgeleverde analyserapport is er de mogelijkheid 

voor het bevoegd gezag om via www.envirocontrol.be en envirocontrol@nalyse toegang te krijgen tot een 

verificatiemodule. Hiertoe kunt u de algemene accountgegevens aanvragen via +32 51 656297.

De te gebruiken verificatiecode voor dit rapport is: 09B1081411108D49902

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent het uitgevoerde onderzoek, kunt u ons altijd contacteren.

In vertrouwen u hiermede te hebben geïnformeerd, verblijven wij

hoogachtend,

namens Envirocontrol BVBA

J.J.J.H. van Kammen P. Ghyssaert

directeur hoofd laboratorium

27/01/2012

Noordwijk

datum rapportage

1 2pagina van 

Nieuwstraat (Makado) te Schagen

datum reprint

03/02/2012

D. Bijl

RAPPORTAGE AS-3000

Envirocontrol BVBA    Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage

27/01/2012datum opdracht

Rapportnummer

Project 1108D499

B108141 03/02/2012

datum reprint

D. Bijl

2 2van 

Nieuwstraat (Makado) te Schagen

L12012429 grondwater 01-1-126/01/2012 01-1-1 01 (180-280)

L12012430 grondwater 02A-1-126/01/2012 02A-1-1 02A (100-170)

L12012429 L12012430

Barium [Ba] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l 143

Cadmium [Cd] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <0.4

Cobalt [Co] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <20.0

Koper [Cu] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <15.0

Kwik niet-vluchtig (Hg) Q AS-3110 3 NEN-EN-ISO 17852 µg/l <0.050

Lood [Pb] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <15.0

Molybdeen [Mo] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <5.0

Nikkel [Ni] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <15.0

Zink [Zn] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <65.0

Minerale olie C10-C40 Q AS-3110 5 NEN-EN-ISO 9377-2 µg/l <50.0 99.4

Benzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.20 <0.20

Tolueen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.30 <0.30

Ethylbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.30 <0.30

2-Xyleen (ortho-Xyleen) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.08 2.64

Xyleen (som meta + para) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.17 1.22

Xyleen (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 0.18 3.86

Styreen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.30 <0.30

Naftaleen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.05 0.37

Dichloormethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.20

Trichloormethaan (Chloroform) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

Tetrachloormethaan (Tetra) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

1,1-Dichloorethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,2-Dichloorethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,1,1-Trichloorethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

1,1,2-Trichloorethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

1,1-Dichlooretheen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

cis-1,2-Dichlooretheen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

trans-1,2-Dichlooretheen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

Dichloorethenen (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 0.21

Trichlooretheen (Tri) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

Tetrachlooretheen (Per) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

1,1-Dichloorpropaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.25

1,2-Dichloorpropaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.25

1,3-Dichloorpropaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.25

Dichloorpropaan (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 0.53

Monochloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,2-Dichloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,3-Dichloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,4-Dichloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

Dichloorbenzenen (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 1.26

Vinylchloride Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

Tribroommethaan (bromoform) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,2-Dichlooretheen (som cis + trans) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 0.14

Envirocontrol BVBA    Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST
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Concentratie C10-C40 in extract bedraagt 2.11 mg/l

Totale oppervlakte C10-C40 bedraagt 2302717.0

Fractieverdeling  

fractie C10-C12    34.77 %
fractie C12-C15    11.54 %
fractie C15-C20    13.34 %
fractie C20-C25    4.27 %
fractie C25-C30    16.88 %
fractie C30-C35    16.52 %
fractie C35-C40    2.68 %
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Fractieverdeling  

fractie C10-C12    17.5 %
fractie C12-C15    9.68 %
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fractie C25-C30    10.59 %
fractie C30-C35    13.23 %
fractie C35-C40    7.54 %
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Tabel 1 Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 9 

 
Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbo dem (10% organische stof en 25% lutum) 

 
Stofnaam  Streefwaarde Landelijke Streefwaarde Interventiewaarden 

achtergrond 
concentratie 

grondwater7 grondwater grondwater7 grond   grondwater 
(AC)  (incl. AC) 

ondiep diep  diep 
(< 10 m –mv) (> 10 m –mv) (> 10 m –mv) 
(µg/l)  (µg/l)  (µg/l)  (mg/kg d.s.) (µg/l) 
 

 
1 Metalen 
Antimoon  -  0,09  0,15  22  20 
Arseen   10  7  7,2  76  60 
Barium    50  200   200   -8   625 
Cadmium   0,4   0,06   0,06   13   6 
Chroom   1   2,4   2,5   -   30 
Chroom III   -   -   -   180   - 
Chroom VI   -   -   -   78   - 
Kobalt    20   0,6   0,7   190   100 
Koper    15   1,3   1,3   190   75 
Kwik    0,05   -   0,01   -   0,3 
Kwik (anorganisch)  -   -   -   36   - 
Kwik (organisch)  -   -   -   4   - 
Lood    15   1,6   1,7   530   75 
Molybdeen   5   0,7   3,6   190   300 
Nikkel    15   2,1   2,1   100   75 
Zink    65   24   24   720   800 
 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbo dem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam    Streefwaarde   Interventiewaarden 

grondwater7   grond    grondwater 
(µg/l)    (mg/kg d.s.)   (µg/l) 

 
 
2. Overige anorganische stoffen 
Chloride (mg Cl/l)   100 mg/l   -    - 
Cyanide (vrij)    5    20    1.500 
Cyanide (complex)   10    50    1.500 
Thiocyanaat    -    20    1.500 
 
3. Aromatische verbindingen 
Benzeen    0,2    1,1    30 
Ethylbenzeen    4    110    150 
Tolueen    7    32    1.000 
Xylenen (som)1    0,2    17    70 
Styreen (vinylbenzeen)   6    86    300 
Fenol     0,2    14    2.000 
Cresolen (som)1   0,2    13    200 
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Tabel 1 (vervolg) Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 
4. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) 5 

Naftaleen    0,01   -    70 
Fenantreen    0,003*    -    5 
Antraceen    0,0007*   -   5 
Fluorantheen    0,003    -    1 
Chryseen    0,003*    -    0,2 
Benzo(a)antraceen   0,0001*   -   0,5 
Benzo(a)pyreen   0,0005*   -   0,05 
Benzo(k)fluorantheen   0,0004*   -   0,05 
Indeno(1,2,3cd)pyreen   0,0004*   -    0,05 
Benzo(ghi)peryleen   0,0003    -    0,05 
PAK’s (totaal) (som 10)1  -    40    - 
 
5. Gechloreerde koolwaterstoffen 
a. (vluchtige) koolwaterstoffen 
Monochlooretheen (Vinylchloride)2 0,01    0,1    5 
Dichloormethaan   0,01    3,9    1.000 
1,1-dichloorethaan   7    15    900 
1,2-dichloorethaan   7    6,4    400 
1,1-dichlooretheen2   0,01    0,3    10 
1,2-dichlooretheen (som)1  0,01    1    20 
Dichloorpropanen (som)1  0,8    2    80 
Trichloormethaan (chloroform)  6    5,6    400 
1,1,1-trichloorethaan   0,01    15    300 
1,1,2-trichloorethaan   0,01    10    130 
Trichlooretheen (Tri)   24    2,5    500 
Tetrachloormethaan (Tetra)  0,01    0,7    10 
Tetrachlooretheen (Per)  0,01    8,8    40 
 
b. chloorbenzenen 5 

Monochloorbenzeen   7    15    180 
Dichloorbenzenen (som)1  3    19    50 
Trichloorbenzenen (som)1  0,01    11    10 
Tetrachloorbenzenen (som)1  0,01    2,2    2,5 
Pentachloorbenzenen   0,003    6,7    1 
Hexachloorbenzeen   0,00009*   2,0    0,5 
c. chloorfenolen 5 

Monochloorfenolen(som)1  0,3    5,4    100 
Dichloorfenolen(som)1   0,2    22    30 
Trichloorfenolen(som)1   0,03*    22    10 
Tetrachloorfenolen(som)1  0,01*    21    10 
Pentachloorfenol   0,04*    12    3 
 
d. polychloorbifenylen (PCB’s) 
PCB’s (som 7)1   0,01*    1    0,01 
 
 

 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbo dem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam    Streefwaarde   Interventiewaarden 

grondwater7   grond    grondwater 
                                                      (µg/l)    (mg/kg d.s.)   (µg/l) 
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Tabel 1 (vervolg) Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 
e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen 
Monochlooranilinen (som)1  -    50    30 
Dioxine (som I-TEQ)1   -    0,00018   nvt6 

Chloornaftaleen (som)1   -    23    6 
 
6. Bestrijdingsmiddelen 
a. organochloorbestrijdingsmiddelen 
Chloordaan (som)1   0,02 ng/l*   4    0,2 
DDT (som)1    -    1,7    - 
DDE (som)1    -    2,3    - 
DDD (som)1    -    34    - 
DDT/DDE/DDD (som)1   0,004 ng/l*   -    0,01 
Aldrin     0,009 ng/l*   0,32    - 
Dieldrin    0,1 ng/l*   -    - 
Endrin     0,04 ng/l*   -    - 
Drins (som)1    -    4    0,1 
α-endosulfan    0,2 ng/l*   4    5 
α-HCH     33 ng/l    17    - 
β-HCH     8 ng/l    1,6    - 
γ-HCH (lindaan)   9 ng/    1,2    - 
HCH-verbindingen (som)1  0,05    -    1 
Heptachloor    0,005 ng/l*   4    0,3 
Heptachloorepoxide (som)1  0,005 ng/l*   4    3 
 
b. organofosforpesticiden 
- 
 
c. organotin bestrijdingsmiddelen 
Organotinverbindingen (som)1  0,05* – 16 ng/l   2,5    0,7 
 
d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden 
MCPA     0,02    4    50 
 
e. overige bestrijdingsmiddelen 
Atrazine    29 ng/l    0,71    150 
Carbaryl    2 ng/l*    0,45    50 
Carbofuran2    9 ng/l    0,017    100 
 
 

 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbo dem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam    Streefwaarde   Interventiewaarden 

grondwater7   grond    grondwater 
                                                      (µg/l)    (mg/kg d.s.)   (µg/l) 
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Tabel 1 (vervolg) Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 
7. Overige stoffen 
Asbest3    -    100    - 

Cyclohexanon    0,5    150    15.000 
Dimethyl ftalaat   -    82    - 
Diethyl ftalaat    -    53    - 
Di-isobutyl ftalaat   -    17    - 
Dibutyl ftalaat    -    36    - 
Butyl benzylftalaat   -    48    - 
Dihexyl ftalaat    -    220    - 
Di(2-ethylhexyl)ftalaat   -    60    - 
Ftalaten (som)1    0,5    -    5 
Minerale olie4    50    5.000    600 
Pyridine    0,5    11    30 
Tetrahydrofuran   0,5    7    300 
Tetrahydrothiofeen   0,5    8,8    5.000 
Tribroommethaan (bromoform)  -    75    630 
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt 
1  Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de 

Regeling bodemkwaliteit (VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden 
voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 
vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende 
waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar 
ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van 
toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor een of meer individuele componenten een 
of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende waarde te 
worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 
gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen 
toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde waarin voor een of meer 
individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de rapportagegrens, 
heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 
concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het 
toetsingsresultaat aangeeft. Dit geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het 
grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde concentratie is aangetoond en de 
overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor die overige 
PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), 
waarvan kan worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen 
zijn gezien de immobiliteit van de betreffende stoffen. 

2  De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de 
bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond 
moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1- 
dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

3  Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest)  
 
 
 
 
 
 
 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbo dem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam    Streefwaarde   Interventiewaarden 

grondwater7   grond    grondwater 
                                                      (µg/l)    (mg/kg d.s.)   (µg/l) 
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4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is 

van verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast 
het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om praktische redenen 
volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd. 

5  Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als 
fractie van de individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x 
interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit 
betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van 
overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de 
interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = 
gemeten concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = interventiewaarde 
voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

6  Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
7  De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste 

rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het 
niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten 
minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een 
strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan 
AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ’< rapportagegrens AS3000’ mag de 
beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de 
Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), 
moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 
vereiste rapportagegrens AS3000 

8  De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor 
barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake 
is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg 
van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de 
voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige 
interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de 
meeste andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 
190 mg/kg d.s. 

9  Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft 
(hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde 
rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of 
hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 
normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van 
een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het 
zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft 
de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan worden 

 beoordeeld.  



Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging ( INEV’S)  
  
Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het 
betreffen stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis 
van twee redenen is een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen 
interventiewaarde: 
 
1  er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of 

binnenkort te verwachten; 
2  de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of 

minimaal en in het laatste geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer 
zijn dan de humaantoxicologische effecten. 
De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria: 
a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee 

taxonomische groepen; 
b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment 

bodem; 
c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie 

uit gegevens voor het compartiment water zijn afgeleid; 
d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn. 

Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien 
ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan humaantoxicologische effecten, wordt 
volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 

 
De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 
status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. 
Over- of onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor 
wat betreft het nemen van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd 
gezag. Het bevoegd gezag dient daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen 
te betrekken bij de beslissing of er sprake is van ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht 
worden aan: 
 
• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot 

saneren. Op verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor 
andere stoffen wel interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen 
nagegaan worden of er sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n 
geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor slechts een indicatief niveau is 
aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake blijkt te zijn van 
ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor 
slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk; 

• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve 
van het vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere 
locatiegebonden factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de 
blootstellingsmogelijkheden,het gebruik van de locatie of de oppervlaktes van de 
verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor het ondanks 
de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke 
schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken 
van bioassays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische 
onderbouwing maar ook de onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en 
analysevoorschriften ontweken worden. 

• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende 
toxiciteitsexperimenten uitgevoerd worden om een betere schatting van de risico’s van de stof 
te kunnen maken. 

 
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige 
interventiewaarden zijn omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 
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2008, in druk: NOBO: Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en 
beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. Alleen voor MTBE is het 
INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de Circulaire zorgplicht Wbb 
bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139). 
 
Tabel 2 Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging6 

Stofnaam    Streefwaarde    Indicatief niveau voor 
ernstige verontreiniging 

grondwater    grond   grondwater 
ondiep4  diep4 

(< 10m -mv)  (>10 m -mv) 
 (µg/l)   (µg/l)   (mg/kg d.s.)  (µg/l) 
 

 
1 Metalen 
Beryllium     -   0,05*   30   15 
Seleen     -   0,07   100   160 
Tellurium    -   -   600   70 
Thallium    -   2*   15   7 
Tin     -   2,2*   900   50 
Vanadium    -   1,2   250   70 
Zilver     -   -   15   40 
 
 

 
Tabel 2 Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging6 

Stofnaam     Streefwaarde   Indicatief niveau voor 
ernstige verontreiniging 

grondwater4   grond   grondwater 
(µg/l)    (mg/kg d.s.)  (µg/l) 
 

 
3. Aromatische verbindingen 
Dodecylbenzeen    -   1.000   0,02 
Aromatische oplosmiddelen1   -     200   150 
Dihydroxybenzenen (som)3   -    8   - 
Catechol (o-dihydroxybenzeen)   0,2    -   1.250 
Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)  0,2    -   600 
Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)  0,2    -   800 
 
5. Gechloreerde koolwaterstoffen 
Dichlooranilinen    -    50   100 
Trichlooranilinen    -    10   10 
Tetrachlooranilinen    -    30   10 
Pentachlooranilinen    -    10   1 
4-chloormethylfenolen    -    15   350 
Dioxine (som I-TEQ)2    -    nvt5  0,001 ng/l 
 
6. Bestrijdingsmiddelen 
Azinfosmethyl     0,1 ng/l *   2   2 
Maneb      0,05 ng/l*   22   0,1 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbo dem (10% organische stof en 25% lutum) 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbo dem (10% organische stof en 25% lutum) 
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Tabel 2 (vervolg) Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

Stofnaam     Streefwaarde   Indicatief niveau voor 
ernstige verontreiniging 

grondwater4   grond   grondwater 
(µg/l)    (mg/kg d.s.)  (µg/l) 
 

 

7. Overige verbindingen 
Acrylonitril     0,08    0,1   5 
Butanol     -    30   5.600 
1,2 butylacetaat    -    200   6.300 
Ethylacetaat     -    75   15.000 
Diethyleen glycol    -    270   13.000 
Ethyleen glycol     -    100   5.500 
Formaldehyde     -    0,1   50 
Isopropanol     -    220   31.000 
Methanol     -    30   24.000 
Methylethylketon    -    35   6.000 
Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)   -    100   9.400 
 
 

 
*  Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt 
1 Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid 

als ‘C9-aromatic naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and 
Development Corporation: o-xyleen 3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 
3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2- 
ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 40,5%, 
1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%. 

2  Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de 
Regeling bodemkwaliteit (VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden 
voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 
vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 
berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de 
beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan 
de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor een of meer individuele 
componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 
berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze 
regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het 
verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde waarin voor een 
of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de 
rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid 
onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd 
als het toetsingsresultaat aangeeft. 

3  Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en 
hydrochinon. 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbo dem (10% organische stof en 25% lutum) 
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4  De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste 
rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het 
niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten 
minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een 
strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan 
AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ’< rapportagegrens AS3000’ mag de 
beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. 
Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), 
moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 
vereiste rapportagegrens AS3000. 

5  Voor grond is er een interventiewaarde. 
6  Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft 

(hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde 
rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of 
hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 
normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van 
een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het 
zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft 
de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan worden 
beoordeeld. 

 
 



Toetsingscriteria vanuit het Besluit bodemkwaliteit  en de Regeling bodemkwaliteit 
 
 
Het beleid met betrekking tot het op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze toepassen van grond 
in of op de bodem of in het oppervlaktewater is vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit.  
 
Generiek beleid 
Wanneer geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld, geldt automatisch het generieke beleid. 
Hiervoor zijn landelijke generieke waarden in de Regeling Bodemkwaliteit vastgelegd. Het 
toetsingskader is gebaseerd op een klassenindeling voor chemische kwaliteit én bodemfunctie. 
Uitgangspunt hierbij is dat de bodemkwaliteit moet aansluiten op het gebruik van de bodem en dat 
de bodemkwaliteit niet verslechterd.  
 
Figuur 5.2 Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 
 
BODEMFUNCTIES 
(GEBIEDSSPECIFIEK BELEID) 

BODEMFUNCTIEKLASSEN 
(GENERIEK BELEID) 

1.  Wonen met tuin  

Wonen 2.  Plaatsen waar kinderen spelen 

3.  Groen met natuurwaarden 

4.  
 

Ander groen, bebouwing, 
infrastrctuur en industrie 

Industrie 

5. Moestuinen en volkstuinen 
(Kwaliteit toe te passen grond en 
baggerspecie moet voldoen aan 

Achtergrondwaarden) 
6. Natuur 

7. Landbouw 

 
Gebiedsspecifiek beleid 
Naast het landelijk geldende, generieke beleid, kan een gemeente ervoor kiezen om 
gebiedsspecifiek beleid toe te passen. Hierbij kan een gemeente bijvoorbeeld voor een bepaald 
gebied verhoogde achtergrondwaarden vaststellen voor enkele parameters. Hiertoe maakt de 
gemeente gebruik van een bodemkwaliteitskaart. Aangezien het voornoemde beleid per gemeente 
verschilt en afhankelijk is van diverse factoren, is hier verder niet op ingegaan. 
 
 
 
 



Bijlage B, behorende bij hoofdstuk 4 van de Regelin g bodemkwaliteit Achtergrondwaarden en maximale waa rden voor grond en baggerspecie 
 
Tabel 1. Normwaarden voor toepassen van grond of ba ggerspecie op of in de bodem, voor de bodem waarop grond of bagger wordt toegepast 
en voor verspreiden van baggerspecie over het aangr enzende perceel (voor standaardbodem in mg kg/ds).  

Stof (1) 

Achter 
grond 
waarden 
 

Maximale 
waarden voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 
aangrenzende 
perceel ² 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse wonen 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse industrie  

Maximale waarden 
grootschalige toepassing op 
of in de bodem 

Maximale 
waarden 
kwaliteitsklasse 
wonen 
 

Maximale 
waarden 
kwaliteits-
klasse industrie  

Maximale 
emissie-
waarden 

Emissie-
toetswaarden 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg 
L/S 10 

mg/kg ds 

1. Metalen       

antimoon (Sb)   4,0*  15 22 0,070 9 
arseen (As) 20 X 27 76 0,61 42 
barium (Ba) 190 395 550 920 4,1 413 
cadmium (Cd) 0,60 X en 7,5  1,2 4,3 0,051 4,3 
chroom (Cr) 55 X 62 180 0,17 180 
kobalt (Co) 15 25 35 190 0,24 130 
koper (Cu) 40 X 54 190 1,0 113 
kwik (Hg) 0,15 X 0,83 4,8 0,49 4,8 
lood (Pb) 50 X 210 530 15 308 
molybdeen (Mo) 1,5 * 5 88 190 0,48 105 
nikkel (Ni) 35 X 39 100 0,21 100 
tin (Sn) 6,5  190 900 0,093 450 
vanadium (V) 80  97 250 1,9 146 
zink (Zn) 140 X 200 720 2,1 430 

2. Overige anorganische stoffen      
chloride3     -  
cyanide (vrij)4 3,0  3,0 20 n.v.t. n.v.t. 
cyanide (complex)5 5,5  5,5 50 n.v.t. n.v.t. 
thiocyanaten (som) 6,0  6,0 20 n.v.t. n.v.t. 

3. Aromatische stoffen       
benzeen 0,20 *  0,20 1 n.v.t. n.v.t. 
ethylbenzeen 0,20 *  0,20 1,25 n.v.t. n.v.t. 
tolueen 0,20 *  0,20 1,25 n.v.t. n.v.t. 
xylenen (som) 0,45 *  0,45 1,25 n.v.t. n.v.t. 
styreen (vinylbenzeen) 0,25 *  0,25 86 n.v.t. n.v.t. 
fenol 0,25  0,25 1,25 n.v.t. n.v.t. 
cresolen (som) 0,30 *  0,30 5 n.v.t. n.v.t. 
dodecylbenzeen 0,35 *  0,35 0,35 n.v.t. n.v.t. 
aromatische oplosmiddelen 2,5 *  2,5 2,5 n.v.t. n.v.t. 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’ s)    
naftaleen  X   n.v.t. n.v.t. 
fenantreen  X   n.v.t. n.v.t. 
antraceen  X   n.v.t. n.v.t. 
fluorantheen  X   n.v.t. n.v.t. 
chryseen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(a)antraceen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(a)pyreen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(k)fluorantheen  X   n.v.t. n.v.t. 
indeno(1,2,3cd)pyreen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(ghi)peryleen  X   n.v.t. n.v.t. 
PAK’s totaal (som 10) 1,5  6,8 40 n.v.t. n.v.t. 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen  
a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen  

monochlooretheen (vinylchloride) 0,10 *  0,10 0,1 n.v.t. n.v.t. 
dichloormethaan 0,10 *  0,10 3,9 n.v.t. n.v.t. 
1,1-dichloorethaan 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
1,2-dichloorethaan 0,20 *  0,20 4 n.v.t. n.v.t. 
1,1-dichlooretheen7 0,30 *  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
1,2-dichlooretheen (som) 0,30 *  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
dichloorpropanen (som) 0,80 *  0,80 0,80 n.v.t. n.v.t. 
trichloormethaan (chloroform) 0,25 *  0,25 3 n.v.t. n.v.t. 
1,1,1-trichloorethaan 0,25 *  0,25 0,25 n.v.t. n.v.t. 
1,1,2-trichloorethaan 0,30 *  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
trichlooretheen (Tri) 0,25 *  0,25 2,5 n.v.t. n.v.t. 
tetrachloormethaan (Tetra) 0,30 *  0,30 0,7 n.v.t. n.v.t. 
tetrachlooretheen (Per) 0,15 *  0,15 4 n.v.t. n.v.t. 



 

Stof (1) 

Achter 
grond 
waarden 
 

Maximale 
waarden voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 
aangrenzende 
perceel ² 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse wonen 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse industrie  

Maximale waarden 
grootschalige toepassing op 
of in de bodem 

Maximale 
waarden 
kwaliteitsklasse 
wonen 
 

Maximale 
waarden 
kwaliteits-
klasse industrie  

Maximale 
emissie-
waarden 

Emissie-
toetswaarden 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg 
L/S 10 

mg/kg ds 

b. chloorbenzenen  
monochloorbenzeen 0,20 *  0,20 5 n.v.t. n.v.t. 
dichloorbenzenen (som) 2,0 *  2,0 5 n.v.t. n.v.t. 
trichloorbenzenen (som) 0,015 *  0,015 5 n.v.t. n.v.t. 
tetrachloorbenzenen (som) 0,0090 *  0,0090 2,2 n.v.t. n.v.t. 
pentachloorbenzeen 0,0025  0,0025 5 n.v.t. n.v.t. 
hexachloorbenzeen 0,0085 X 0,027 1,4 n.v.t. n.v.t. 

chloorbenzenen (som)       
c. chloorfenolen     

monochloorfenolen (som) 0,045  0,045 5,4 n.v.t. n.v.t. 
dichloorfenolen (som) 0,20 *  0,20 6 n.v.t. n.v.t. 
trichloorfenolen (som) 0,0030 *  0,0030 6 n.v.t. n.v.t. 
tetrachloorfenolen (som) 0,015 *  1 6 n.v.t. n.v.t. 
pentachloorfenol 0,0030 * X 1,4 5 n.v.t. n.v.t. 

chloorfenolen (som)       
d. polychloorbifenylen (PCB’s)  

PCB 28  X     
PCB 52  X     
PCB 101  X     
PCB 118  X     
PCB 138  X     
PCB 153  X     
PCB 180  X     
PCB’s (som 7) 0,020  0,020 0,5 n.v.t. n.v.t. 

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen  
monochlooranilinen (som) 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
pentachlooraniline 0,15 *  0,15 0,15 n.v.t. n.v.t. 
dioxine (som I-TEQ) 0,000055 *  0,000055 0,000055 n.v.t. n.v.t. 
chloornaftaleen (som) 0,070 *  0,070 10 n.v.t. n.v.t. 

6. Bestrijdingsmiddelen 
a. organochloorbestrijdingsmiddelen  

chloordaan (som) 0,0020 X 0,0020 0,0020 n.v.t. n.v.t. 
DDT (som) 0,20 X 0,20 1 n.v.t. n.v.t. 
DDE (som) 0,10 X 0,13 1,3 n.v.t. n.v.t. 
DDD (som) 0,020 X 0,84 34 n.v.t. n.v.t. 
DDT/DDE/DDD (som)     n.v.t. n.v.t. 
aldrin  X   n.v.t. n.v.t. 
dieldrin  X   n.v.t. n.v.t. 
endrin  X   n.v.t. n.v.t. 
isodrin  X   n.v.t. n.v.t. 
telodrin  X   n.v.t. n.v.t. 
drins (som) 0,015  0,04 0,14 n.v.t. n.v.t. 
endosulfansulfaat  X   n.v.t. n.v.t. 
α-endosulfan 0,00090 X 0,00090 0,00090 n.v.t. n.v.t. 
α -HCH 0,0010 X 0,0010 0,5 n.v.t. n.v.t. 
β-HCH 0,0020 X 0,0020 0,5 n.v.t. n.v.t. 
γ-HCH (lindaan) 0,0030 X 0,04 0,5 n.v.t. n.v.t. 
δ-HCH  X   n.v.t. n.v.t. 
HCH-verbindingen (som)     n.v.t. n.v.t. 
heptachloor 0,00070 X 0,00070 0,00070 n.v.t. n.v.t. 
heptachloorepoxide 0,0020 X 0,0020 0,0020 n.v.t. n.v.t. 
hexachloorbutadieen 0,003 * X   n.v.t. n.v.t. 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40    n.v.t. n.v.t. 

b. organofosforpesticiden  
azinfos-methyl 0,0075*  0,0075 0,0075 n.v.t. n.v.t. 

c. organotin bestrijdingsmiddelen  
organotin verbindingen (som)8 0,15  0,5 2,59 n.v.t. n.v.t. 
tributyltin (TBT)8 0,065  0,065 0,065 n.v.t. n.v.t. 

d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden  
MCPA 0,55 *  0,55 0,55 n.v.t. n.v.t. 



 

Stof (1) 

Achter 
grond 
waarden 
 

Maximale 
waarden voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 
aangrenzende 
perceel ² 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse wonen 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse industrie  

Maximale waarden 
grootschalige toepassing op 
of in de bodem 

Maximale 
waarden 
kwaliteitsklasse 
wonen 
 

Maximale 
waarden 
kwaliteits-
klasse industrie  

Maximale 
emissie-
waarden 

Emissie-
toetswaarden 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg 
L/S 10 

mg/kg ds 

e. overige bestrijdingsmiddelen  
atrazine 0,035 *  0,035 0,5 n.v.t. n.v.t. 
carbaryl 0,15 *  0,15 0,45 n.v.t. n.v.t. 
carbofuran7 0,017 *  0,017 0,017 n.v.t. n.v.t. 
4-chloormethylfenolen (som) 0,60 *  0,60 0,60 n.v.t. n.v.t. 

niet chloorhoudende bestrijdings-middelen 
(som) 

0,090 *  0,090 0,5 n.v.t. n.v.t. 

7. Overige stoffen 
asbest15 - - 100 100 n.v.t. n.v.t. 
cyclohexanon 11 2,0 *  2,0 150 n.v.t. n.v.t. 
dimethyl ftalaat 11 0,045 *  9,2 60 n.v.t. n.v.t. 
diethyl ftalaat 11 0,045 *  5,3 53 n.v.t. n.v.t. 
di-isobutylftalaat 11 0,045 *  1,3 17 n.v.t. n.v.t. 
dibutyl ftalaat 11 0,070 *  5,0 36 n.v.t. n.v.t. 
butyl benzylftalaat 11 0,070 *  2,6 48 n.v.t. n.v.t. 
dihexyl ftalaat 11 0,070 *   18 60 n.v.t. n.v.t. 
di(2-ethylhexyl)ftalaat 11 0,045 *  8,3 60 n.v.t. n.v.t. 
minerale olie 12, 13 190 3000 190 500 n.v.t. n.v.t. 
pyridine 0,15 *  0,15 1 n.v.t. n.v.t. 
tetrahydrofuran 0,45  0,45 2 n.v.t. n.v.t. 
tetrahydrothiofeen 1,5 *  1,5 8,8 n.v.t. n.v.t. 
tribroommethaan (bromoform) 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
ethyleenglycol 5,0  5,0 5,0 n.v.t. n.v.t. 
diethyleenglycol 8,0  8,0 8,0 n.v.t. n.v.t. 
acrylonitril 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
formaldehyde 2,5 *  2,5 2,5 n.v.t. n.v.t. 
isopropanol (2-propanol) 0,75  0,75 0,75 n.v.t. n.v.t. 
methanol 3,0  3,0 3,0 n.v.t. n.v.t. 
butanol (1-butanol) 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
butylacetaat 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
ethylacetaat 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
methyl-tert-butyl ether (MBTE) 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
methylethyketon 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 

 

Opmerking: Voor het vaststellen van een overschrijding van de waarden en het omgaan met 
rapportagegrenzen en aantoonbaarheidsgrenzen is bijlage G, onder IV, van toepassing. 

Verklaring symbolen in tabel 1: 
1  Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De 

definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. 
Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden. 

2  De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt 
ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * 
bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de 
maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel indien: 
- * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet 

zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en 
- * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en 
- * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. 

 
Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde 
(m.u.v. somparameters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-
berekening en de overige in tabel 1 genoemde metalen). Minerale olie maakt geen deel uit van de 
msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze stof de waarde, die vermeld 
is in de kolom ‘Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. 
Voor toetsing aan Achtergrondwaarden worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden 
toegepast. 
 
 
 



Uit artikel 36 van het Besluit vloeit voort dat naast de msPAF toetsing ook een toets moet plaatsvinden 
aan de Interventiewaarden bodem. Ook voor metalen waarvoor geen Maximale waarden voor 
verspreiden over het aangrenzend perceel is opgenomen, is toetsing aan de Interventiewaarden 
bodem noodzakelijk. Voor metalen waar geen Interventiewaarden bodem zijn vastgesteld, dienen de 
Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie te worden gehanteerd. Voor het verspreiden op het 
aangrenzend perceel zal binnen enkele jaren de bestaande risicobenadering (msPAF) aan worden 
gevuld met de metalen die daar nog geen onderdeel van uitmaken en waarvoor in deze tabel geen 
Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel zijn vastgesteld. 
 
3 Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand 

op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater 
met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen 
maximale waarde. 

4  Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, 
moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet 
worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

5  Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte 
cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het 
gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus 
alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

6  De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere 
van de 16 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De 
hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen 
de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten 
niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de Maximale waarde wonen en de Maximale 
waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per 
component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als 
de Maximale waarden wonen en industrie. 

7 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan 
de interventiewaarden bodemsanering en zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens 
(intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s 
nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet 
tevens het grondwater worden onderzocht. 

8  De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden 
met voetnoot 9. 

9  De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is mg 
organotin/kg ds. 

10  Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis 
bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit 
Asbest. 

11  Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten 
meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt. 

12  Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er 
enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, 
dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. 

13  Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie 
een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds. 

*  Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium 
reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af 
te leiden. 

 
 
 



Bodemtypecorrectie 
 
Bijlage G. , behorende bij artikel 4.2.1 en 4.2.2 
I. Formules bodemtypecorrectie bodem, bij toepassing van grond of baggerspecie volgens de 
toetsingskaders in paragraaf 2 en 3 van afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Besluit 
 
De normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, zoals aangeduid in 
tabel 1 van bijlage B, zijn afhankelijk van het lutumgehalte en/of het organisch stofgehalte. 
 
De formules voor correctie van de meetwaarden in grond en baggerspecie voor het bodemtype zijn 
overeenkomstig de formules hiervoor in bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering 2009. 
 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem of de partij toe te passen grond of baggerspecie, 
worden de in de tabellen opgenomen normwaarden (achtergrondwaarden en maximale waarden voor 
een standaardbodem) omgerekend naar de normwaarden voor de betreffende bodem, respectievelijk 
de partij toe te passen of te verspreiden grond of baggerspecie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
gemeten gehalten aan organisch stof en lutum van de bodem, respectievelijk de partij toe te passen of 
te verspreiden grond en baggerspecie. De omgerekende maximale waarden kunnen vervolgens met 
de gemeten gehalten worden vergeleken. Hierbij is het percentage aan organisch stof bepaald volgens 
NEN 5754. Hierbij is het gehalte aan lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een 
diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het totale drooggewicht van de grond. 
 
Metalen 
Bij de omrekening van de normwaarden voor metalen worden de volgende bodemtypecorrectieformule 
gebruikt: 
 
 
(MW)b,g,bs = (MW)sb x {{(A + (B x %lutum) + (C x %organisch stof)} / {(A + (B x 25) + (C x 10)}} 
 
 
Waarin: 

(MW)b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of 
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem, respectievelijk de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW)sb = 
maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% lutum = 
gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie. Voor bodem, grond of baggerspecie met 
een gemeten lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend. 

    Voor thermisch gereinigde grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering: 

    
Bij de omrekening van de normwaarden voor Barium, wordt indien het lutumpercentage lager is dan 10%, met een 
lutumpercentage van 10% gerekend. 

% 
organisch 
stof 

= 
gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie. Voor bodem, grond of 
baggerspecie met een gemeten organisch gehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% 
gerekend. 

A,B,C = stof afhankelijke constanten voor metalen (zie tabel 1) 

Tabel 1. Stofafhankelijke constanten voor metalen 

Stof A B C 

Arseen 15 0,4 0,4 

Barium 30 5 0 

Berylium 8 0,9 0 

Cadmium 0,4 0,007 0,021 

Chroom 50 2 0 

Kobalt 2 0,28 0 

Koper 15 0,6 0,6 

Kwik 0,2 0,0034 0,0017 

Lood 50 1 1 

Nikkel 10 1 0 

Tin 4 0,6 0 

Vanadium 12 1,2 0 

Zink 50 3 1,5 

noot 
1Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd 



 
Organische verbindingen 
Bij de omrekening naar standaardbodem voor organische verbindingen, met uitzondering van PAK’s, 
wordt gebruik gemaakt van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 
 
(MW)b,g,bs = (MW)sb x (%organisch stof / 10) 
 
 
Waarin: 

(MW)b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of 
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW)sb = 
maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% 
organisch 
stof 

= 
gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie. Voor bodem, grond of 
baggerspecie met gemeten organische stofgehalte van meer dan 30% respectievelijk minder dan 2%, wordt met 
organisch stofgehalten van 30%, respectievelijk 2% gerekend. 

 
 
PAK’s 
Bij PAK’s is de wijze van correctie naar de standaardbodem afhankelijk van het percentage organisch 
stof. 
 
Voor PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% 
toegepast. 
 
Tussen de 10% en 30% organisch stofgehalte wordt de volgende bodemtypecorrectieformule gebruikt: 
 
 
(MW)b,g,bs = (MW)sb x (%organisch stof / 10) 
 
 
Waarin: 

(MW)b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of 
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem, respectievelijk de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW)sb = 
maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% 
organisch 
stof 

= gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie 

 
 
Voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% wordt de volgende bodemtype-
correctieformule gehanteerd: 
 
 
(MW) b,g,bs = (MW) sb × 3 
 
 
Waarin: 

(MW) b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of 
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem, respectievelijk de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW) sb = 
maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% 
organisch 
stof 

= gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie 



 

Achtergrondwaarde (grond) en streefwaarde (grondwat er) 
De achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater) geven het niveau aan waarbij sprake 
is van een duurzame bodemkwaliteit. Alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant worden 
op dit niveau nog vervuld. Bij de opstelling van de achtergrond- en streefwaarden is gebruik gemaakt 
van gegevens omtrent aan de bodem te stellen milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit andere 
beleidsterreinen, zoals drinkwaternormen, oppervlaktewaternormen en reeds geformuleerde 
beleidsdoelstellingen ten aanzien van nitraat en fosfaat. Voor zware metalen, arseen en fluor zijn 
waarden afgeleid uit een analyse van veldgegevens afkomstig uit relatief onbelaste landelijke gebieden 
en als schoon beschouwde waterbodems. 
 
Criterium voor nader onderzoek (tussenwaarde) 
Als uitgangspunt voor het uitvoeren van aanvullend (nader) onderzoek wordt de tussenwaarde 
gehanteerd. Een dergelijk concentratieniveau (halverwege de achtergrond- dan wel streefwaarde en 
de interventiewaarde) geeft aanleiding om de chemische kwaliteit van de bodem nader te 
onderzoeken, waarbij het onderzoek zich richt op het vaststellen van de mate en de ernst van de 
verontreiniging. De ernst van de verontreiniging wordt bepaald aan de hand van de ingeschatte 
volumen aan verontreinigingen op basis van de horizontale en verticale kartering (zie onder). 
 
Interventiewaarde 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, plant of dier ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Deze waarden zijn voor de mens 
gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheden die iemand via alle mogelijke blootstelling-
routes tot zich kan nemen. Ecotoxicologische effecten zijn gekwantificeerd in de vorm van dié gehalten 
in de bodem waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten negatieve effecten kan ondervinden. 
 
De uiteindelijke interventiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten van de RIVM-studie (rapport-
nummer 725201007), waarbij een integratie van de humaan- en ecotoxicologische effecten heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast hebben het advies van de Technische Commissie Bodembescherming en 
de resultaten van een omvangrijke discussieronde met belanghebbenden over de RIVM-studie bij het 
vaststellen van de uiteindelijke interventiewaarden een belangrijke rol gespeeld. 
 
De daadwerkelijk optredende blootstelling dient vergeleken te worden met het toxicologische 
onderbouwde maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) voor de mens. Bij overschrijding hiervan is 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken, dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater (bodemvolume) hoger te 
zijn dan de desbetreffende interventiewaarde (zie protocollen voor oriënterend en nader onderzoek). 
De hiervoor genoemde waarden gelden als een gemiddelde. Indien bijvoorbeeld bij puntbronnen van 
verontreiniging waarschijnlijk is dat bij uitblijven van maatregelen op korte termijn 
bodemverontreiniging op genoemde schaal kan optreden, is eveneens sprake van ernstige 
verontreiniging.  
 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor een aantal stoffen hebben de voorstellen van het RIVM niet geleid tot vastgestelde interventie-
waarden. Voor deze stoffen zijn zogenaamde indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
aangegeven. De indicatieve niveaus hebben vanwege het ontbreken van gestandaardiseerde 
meetvoorschriften en/of voldoende ecotoxicologische informatie een grotere mate van onzekerheid 
dan interventiewaarden zoals voor andere stoffen. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet 
gelijk aan de status van de interventiewaarden. Over- of onderschrijving van de indicatieve niveaus 
heeft derhalve niet direct consequenties wat betreft het nemen van een beslissing over de ernst van de 
verontreiniging door het bevoegd gezag. Naast de indicatieve niveaus dienen daarom ook andere 
overwegingen te worden betrokken ten behoeve van een uitspraak omtrent de aanwezigheid van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 



De indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging zijn opgenomen in tabellen 2a en 2b, zijnde 
indicatieve niveaus voor een ernstige verontreiniging voor een standaardbodem (10% organische stof 
en 25% lutum). 
 
De indicatieve niveaus voor grond/sediment kennen met uitzondering van het niveau voor zilver een 
bodemtypecorrectie. Het niveau voor beryllium voor grond/sediment is gerelateerd aan het 
lutumpercentage van de bodem volgens: Indicatief niveau Be= 8 + 0,9 x % lutum. De indicatieve 
niveaus voor aromatische verbindingen, gechloreerde koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen en 
overige verbindingen zijn gerelateerd aan het organische stofpercentage van de bodem volgens de 
formule:  
 
INb = INs x (% organ. stof/10),waarbij: 
 

INb = indicatief niveau voor de te beoordelen bodem (mg/kg)  
INs = indicatief niveau standaardbodem (mg/kg)  

 
Voor bodems met gemeten percentages organische stof groter dan 30% respectievelijk kleiner dan 2% 
worden percentages van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
 
Onder aromatische verbindingen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als "C9 
aromatic naphta", verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development 
Corporation: o-xyleen, i-isopropylbenzeen, n-propylbenzeen, 1-methyl-4-ethylbenzeen, 1-methyl-3-
ethylbenzeen, 1-methyl-2-ethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,2,3-
trimethylbenzeen en alkylbenzenen. 
  
Het indicatieve niveau is uitgedrukt op basis van toxiciteitsequivalenten gebaseerd op de meest 
toxische verbinding. 
 
Verontreinigende stoffen 
Onderstaand is van een aantal, veelvoorkomende en/of kritische, stoffen een beschrijving gegeven. 
Hierbij wordt ingegaan op onder andere de toxische eigenschappen en de herkomst van de 
betreffende stoffen. 
 
Minerale oliën 
Minerale oliën zijn mengsels van verbindingen die bestaan uit koolwaterstoffen. Onder 
koolwaterstoffen verstaat men verbindingen die koolstof- en waterstofatomen bezitten. In de milieu-
analyse verstaat men hieronder brandstoffen, smeeroliën, oplosmiddelen en teeroliën. Aangezien deze 
groep van verbindingen meer dan 10.000 componenten omvat worden de analyseresultaten 
weergegeven als somparameters van verschillende deelfracties tussen C10 en C40 en totaal. Indicatief 
kan aan de hand van het oliechromatogram het soort olie worden bepaald. 
 
PAK 
Onder PAK worden verstaan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, waarbij het gaat om een 
verbindingsklasse van meer dan 200 stoffen die bestaan uit 2 of meer aan elkaar verbonden 
benzeenringen. PAK ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolwaterstoffen. Ze ontstaan 
ondermeer bij droge destillatie van steenkool, zoals werd toegepast bij gas- en cokesfabrieken. 
Daarnaast kunnen zij worden aangetroffen bij de vervaardiging en verwerking van rubber, 
kunststoffen, verflakken, minerale oliën en teerproducten. Ook door onvolledige verbranding van 
minerale oliën ontstaan PAK. In de chemische grondstoffenindustrie dienen zij als tussenproducten bij 
verschillende syntheses, bijvoorbeeld van verfstoffen en farmaceutica. De PAK worden in 
verschillende categorieën ingedeeld en wel: EPA met 16 PAK; VROM met 10 PAK en Borneff met 6 
PAK. Voor een onderzoek conform de onderzoeksnorm NEN 5740 zijn de 10 PAK van VROM (som) 
bepalend. Het betreft de som van de volgende PAK: antraceen, benzo(a)antraceen, 
benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, chryseen, fenantreen, fluorantheen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, 
naftaleen, benzo(ghi)peryleen. 
 



Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (vluchtige aromaten) 
De belangrijkste vluchtige aromatische koolwaterstoffen worden ook wel aangeduid als BTEX(N)S 
(Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, drie isomeren van Xyleen (Naftaleen) en Styreen). Aromaten 
worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie. Zij worden met name gebruikt als oplosmiddel voor 
rubber, was en oliën. Ook worden ze aan brandstoffen, zoals benzine, toegevoegd ter verhoging van 
het octaangehalte. In het milieu zijn ze zeer mobiel; in de eerste plaats door de relatief hoge 
oplosbaarheid in water en voorts door de hoge dampspanning, waardoor ze gemakkelijk de 
bodemlucht kunnen verontreinigen. In vergelijking met gechloreerde aromatische verbindingen zijn ze 
biologisch redelijk afbreekbaar en daarom minder persistent. Vanwege de hoge carcinogeniteit en 
mutageniteit wordt benzeen als zeer giftig aangemerkt. De overige verbindingen van deze groep 
worden als minder giftig aangemerkt. 
 
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl) 
Onder vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen verstaat men organische halogeenverbindingen met 
een hoge dampspanning. In de regel gaat het hier om chloor- en broomverbindingen met één tot drie 
koolstofatomen. Zij worden veel gebruikt als ontvettingsmiddelen voor metalen, als chemisch 
reinigingsmiddel en als oplosmiddel voor verven, lakken en lijmen. Bij de chemische reiniging zijn ze 
gedurende de laatste jaren vervangen door andere oplosmiddelen. Broomverbindingen worden 
veelvuldig als brandwerend middel gebruikt. De fluorhoudende verbindingen worden gewoonlijk als 
een afzonderlijke groep beschouwd. Tot deze groep behoren ook de CFK (Chloor-Fluor-
Koolwaterstoffen). Deze verbindingen worden o.a. gebruikt als koelmiddel en als drijfgas in 
spuitbussen. Joodverbindingen hebben vrijwel geen technische toepassing. 
 
Zware metalen 
De metalen vormen een groep van ca. 80 elementen uit het periodiek systeem. De grens tussen 
metaal en niet-metaal is niet scherp te trekken. Onder de zware metalen verstaat men de metalen met 
een dichtheid van 5 g/cm3. Arseen is hierop een uitzondering; dit element heeft een lagere dichtheid 
maar wordt om toxicologische redenen tot de zware metalen gerekend. Binnen het milieuhygienisch 
bodemonderzoek worden onder de groep zware metalen de volgende stoffen verstaan: barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. Hoewel veel zware metalen onmisbaar 
zijn als spoorelementen kunnen bij opname van grotere hoeveelheden acute en chronische 
vergiftigingsverschijnselen optreden. Metalen worden veelvuldig toegepast in de chemische industrie, 
bijvoorbeeld voor katalysatoren, pigmenten, legeringen en smeermiddelen en in de metallurgische en 
galvanische industrie. 
 
EOX (Extraheerbare organohalogeen verbindingen) 
De bepaling van EOX is een zogenaamde triggerparameter. Dit houdt in dat met één waarde een 
indicatie wordt verkregen omtrent de aanwezigheid van stoffen binnen een groep van verbindingen met 
deels overeenkomstige chemisch/fysische eigenschappen. Bepaald wordt het totale gehalte aan 
halogenen. De gevonden waarde wordt berekend als chloor. Overschrijding van de triggerwaarde leidt 
niet tot de conclusie van verontreiniging van de grond maar tot de noodzaak voor aanvullend 
onderzoek. Hierin moet worden nagegaan of de overschrijding het gevolg is van een verontreiniging 
door middel van aanvullend chemisch onderzoek dan wel sprake is van een natuurlijke oorzaak. 
 
OCB (Organochloor-bestrijdingsmiddelen) 
Eén van de twee groepen van persistente organische polluenten, de zgn. POP’s, zijn de 
organohalogeenverbindingen. Deze grote groep is te verdelen in diverse soorten verontreinigende 
stoffen zoals PCB (polychloorbifenylen), dioxines, furanen en organochloor-bestrijdingsmiddelen. 
 
Onder de organochloor-bestrijdingsmiddelen worden de, tegenwoordig verboden, chloorhoudende 
gewasbeschermingsmiddelen verstaan. Organochloor-bestrijdingsmiddelen zijn werkzaam tegen 
plantaardige en dierlijke organismen die een bedreiging vormen voor de gewenste kwaliteit en 
kwantiteit van planten, dieren en goederen die zorgen voor ons voedsel of voor andere behoeften.  



Deze bestrijdingsmiddelen dienen meestal tegen onkruid (herbiciden), insecten (insecticiden), 
schimmels (fungiciden) en/of bacteriën (bactericiden). Aangezien deze verontreinigingen niet of 
nauwelijks oplosbaar zijn in water, is de biologische afbreekbaarheid gering, waardoor een aantal 
bestrijdingsmiddelen persistent worden. Hierdoor ontstaat accumulatie van de betreffende POP’s in 
het leefmilieu. Dergelijke verontreinigingen hopen zich op in de voedselketen (voornamelijk in 
vetweefsel), waardoor zelfs kleine hoeveelheden in het milieu kunnen leiden tot hoge gehaltes in mens 
en dier die bovenaan de voedselketen staan. 
 
Een voorbeeld hiervan is DDT dat al lang is verboden maar nog steeds in het milieu aanwezig is. Hoge 
gehaltes aan bestrijdingsmiddelen in de bodem zijn met name aangetroffen op landbouwpercelen. 
DDT kent verschillende ruimtelijke structuren (isomeren), waarvan p,p-DDT (pesticide) de meest 
voorkomende isomeer is. DDE en DDD en de betreffende isomeren zijn (bio)chemische 
afbraakproducten (metabolieten) van DDT, hoewel DDD ook zelf als pesticide is gebruikt.  
 
Vanwege de veelzijdigheid van de gebruikte chemische producten met hun eventuele technische 
neven- en (bio)chemische afbraakproducten bestaat het OCB analysepakket uit diverse 
chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. Het betreft een twintigtal stoffen met onder andere HCH’s, DDT, 
DDE en DDD. 
 
Lutumgehalte 
Het lutumgehalte van een bodem (fractie < 2µm) is een maat voor het gehalte aan kleimineralen die 
door hun fysische en chemische eigenschappen in staat zijn bepaalde stoffen, zoals zware metalen, te 
binden. De streef- en interventiewaarden zijn voor een groot aantal stoffen gerelateerd aan het 
lutumgehalte omdat de fixatie (adsorptie) van die stof toeneemt met een toenemend lutumgehalte. 
 
Organisch stofgehalte 
Het organische stofgehalte van een bodem is een maat voor het gehalte aan organische bestanddelen 
van een bodem. In een bodem zijn dit vaak humus, humuszuren en fulvozuren. Ook verteerde en 
onverteerd organisch materiaal, zoals plantenresten, worden tot organische stof gerekend. De streef- 
en interventiewaarden zijn, net als bij het lutumgehalte, voor een groot aantal stoffen gerelateerd aan 
het organische stofgehalte omdat de fixatie van die stof toeneemt met een toenemend organische 
stofgehalte. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5.1  
GECORRIGEERDE TOETSINGSWAARDEN 

WET BODEMBESCHERMING EN 
TOETSINGSRESULTATEN GROND 

 
 



Projectnaam Nieuwstraat (Makado) te Schagen 
Projectcode 1108D499 
 
  
Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  M01  M02  M03  M04 

Boring  02,06,07,08,09,10  02A,11,12  03,04,05  02A 
Bodemtype  ZS1  ZS2H2  KS2H1  ZS2 
Zintuiglijk  GR6WO6  KL2GR1PU1  GR6BA1PU6  KL1PU2GR2 
Van (cm-mv)  5  5  60  50 
Tot (cm-mv)  60  55  150  100 
Humus (% op ds)  0.9  2.6  2.5  6.11 
Lutum (% op ds)  1.5  6.2  21  0 
     
Barium [Ba]  < 20   140 GTA  100 GTA  
Cadmium [Cd]  < 0,20 <AW  0,70 *  < 0,20 <AW  
Kobalt [Co]  2,3 <AW  3,7 <AW  9,1 <AW  
Koper [Cu]  < 5,0 <AW  13 <AW  27 <AW  
Kwik [Hg]  < 0,05 <AW  0,10 <AW  0,29 *  
Lood [Pb]  < 10,0 <AW  34 <AW  120 *  
Molybdeen [Mo]  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  
Nikkel [Ni]  < 4,0 <AW  6,7 <AW  13 <AW  
Zink [Zn]  20 <AW  34 <AW  380 **  
IJzer [Fe]  < 5,0 GTA  < 5,0 GTA  < 5,0 GTA  < 5,0 GTA 
     
Anthraceen  < 0,050   < 0,050   0,13 GTA  
Benzo(a)anthraceen  < 0,050   0,10 GTA  0,48 GTA  
Benzo(a)pyreen  < 0,050   0,12 GTA  0,53 GTA  
Benzo(g,h,i)peryleen  < 0,050   0,072 GTA  0,39 GTA  
Benzo(k)fluorantheen  < 0,050   < 0,050   0,26 GTA  
Chryseen  < 0,050   0,10 GTA  0,49 GTA  
Fenanthreen  < 0,050   < 0,050   0,47 GTA  
Fluorantheen  < 0,050   0,19 GTA  1,2 GTA  
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

 < 0,050   0,095 GTA  0,43 GTA  

Naftaleen  < 0,050   < 0,050   < 0,050   
PAK 10 VROM   GTA  0,68 GTA  4,4 GTA  
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

 < 0,35 <AW  0,82 <AW  4,4 *  

     
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

 0,0068 *  < 0,0049 <AW  0,17 **  

PCB (som 7)  0,0040 GTA   GTA  0,17 GTA  
PCB 101  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  0,014 GTA  
PCB 118  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  0,0048 GTA  
PCB 138  0,0012 GTA  < 0,0010 GTA  0,048 GTA  
PCB 153  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  0,052 GTA  
PCB 180  0,0016 GTA  < 0,0010 GTA  0,048 GTA  
PCB 28  0,0012 GTA  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  
PCB 52  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  
     
Minerale olie C10 - C40  49 *  110 *  83 *  9500 *** 
Minerale olie C12 - C16  < 4,0 GTA  < 4,0 GTA  < 4,0 GTA  170 GTA 
Minerale olie C16 - C20  6,9 GTA  5,1 GTA  8,3 GTA  310 GTA 
Minerale olie C20 - C24  8,9 GTA  10,0 GTA  14 GTA  860 GTA 
Minerale olie C24 - C28  9,3 GTA  19 GTA  17 GTA  1700 GTA 
Minerale olie C28 - C32  7,2 GTA  30 GTA  17 GTA  2400 GTA 
Minerale olie C32 - C36  5,0 GTA  26 GTA  11 GTA  2200 GTA 
Minerale olie C36 - C40  3,4 GTA  16 GTA  6,5 GTA  1600 GTA 
Minerale olie C10 - C12  < 4,0 GTA  < 4,0 GTA  < 4,0 GTA  110 GTA 
     
Calciumcarbonaat  1,6 GTA  4,2 GTA  6,4 GTA  
Droge stof  89,5 GTA  82,1 GTA  77,1 GTA  80,3 GTA 

 



Tabel 2: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  M05  M06  M07  

Boring  03  04  05  
Bodemtype  KS2H1  KS2H1  KZ1  
Zintuiglijk  GR6BA1PU6  VE6BA6  BA6  
Van (cm-mv)  100  80  60  
Tot (cm-mv)  150  130  110  
Humus (% op ds)  4.9  4.6  0.9  
Lutum (% op ds)  16  20  16  

     
Barium [Ba]  170 GTA  95 GTA  53 GTA  
Cadmium [Cd]  0,61 *  < 0,20 <AW  < 0,20 <AW  
Kobalt [Co]  8,4 <AW  16 *  6,5 <AW  
Koper [Cu]  55 *  31 <AW  13 <AW  
Kwik [Hg]  0,72 *  < 0,05 <AW  < 0,05 <AW  
Lood [Pb]  250 **  100 *  110 *  
Molybdeen [Mo]  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  
Nikkel [Ni]  22 <AW  14 <AW  12 <AW  
Zink [Zn]  410 **  630 ***  30 <AW  
IJzer [Fe]  < 5,0 GTA  < 5,0 GTA  < 5,0 GTA  
     
Anthraceen  2,2 GTA  < 0,050   < 0,050   
Benzo(a)anthraceen  3,3 GTA  0,17 GTA  < 0,050   
Benzo(a)pyreen  3,5 GTA  0,29 GTA  < 0,050   
Benzo(g,h,i)peryleen  2,2 GTA  0,23 GTA  < 0,050   
Benzo(k)fluorantheen  1,6 GTA  0,13 GTA  < 0,050   
Chryseen  3,0 GTA  0,19 GTA  < 0,050   
Fenanthreen  7,1 GTA  0,13 GTA  < 0,050   
Fluorantheen  11 GTA  0,36 GTA  < 0,050   
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

 2,4 GTA  0,19 GTA  < 0,050   

Naftaleen  0,31 GTA  < 0,050   < 0,050   
PAK 10 VROM  37 GTA  1,7 GTA   GTA  
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

 37 **  1,8 *  < 0,35 <AW  

     
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

 0,0095 <AW  < 0,0049 <AW  < 0,0049 <T  

PCB (som 7)  0,0067 GTA   GTA   GTA  
PCB 101  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  
PCB 118  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  
PCB 138  0,0022 GTA  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  
PCB 153  0,0026 GTA  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  
PCB 180  0,0019 GTA  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  
PCB 28  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  
PCB 52  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA  
     
Minerale olie C10 - C40  220 *  60 <AW  < 20 <AW  
Minerale olie C12 - C16  7,6 GTA  < 4,0 GTA  < 4,0 GTA  
Minerale olie C16 - C20  26 GTA  4,0 GTA  < 2,0 GTA  
Minerale olie C20 - C24  43 GTA  7,9 GTA  < 2,0 GTA  
Minerale olie C24 - C28  45 GTA  12 GTA  < 2,0 GTA  
Minerale olie C28 - C32  45 GTA  15 GTA  < 2,0 GTA  
Minerale olie C32 - C36  30 GTA  9,6 GTA  < 2,0 GTA  
Minerale olie C36 - C40  18 GTA  6,4 GTA  < 2,0 GTA  
Minerale olie C10 - C12  6,8 GTA  < 4,0 GTA  < 4,0 GTA  
     
Calciumcarbonaat  5,6 GTA  1,9 GTA  5,9 GTA  
Droge stof  73,7 GTA  77,0 GTA  81,6 GTA  

 



Toelichting bij de tabel: 
 
Toetsing: 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
GAG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
<AW = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan AW 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW 
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I 
 
 
Zintuiglijke waarnemingen: 
PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, WO= wortels 
 
Gradatie: 
1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes 
 
 
Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  0.9  0.9  2.5  2.6 
lutum (% op ds)  1.5  16  21  6.2 

   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  

     
Barium [Ba]  49 143 237  135 394 653  165 483 801  75 218 362 
Cadmium [Cd]  0,35 4,0 7,5  0,42 4,8 9,2  0,46 5,2 9,9  0,38 4,3 8,3 
Kobalt [Co]  4,3 29 54  11 74 137  13 90 166  6,2 43 79 
Koper [Cu]  19 56 92  29 82 136  32 93 154  23 65 107 
Kwik [Hg]  0,10 13 25  0,13 15 31  0,14 17 33  0,11 14 27 
Lood [Pb]  32 184 337  40 232 424  43 251 458  35 201 367 
Molybdeen [Mo]  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni]  12 23 34  26 50 74  31 60 89  16 31 46 
Zink [Zn]  59 181 303  101 310 519  117 359 600  73 223 373 
     
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

 1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40 

     
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

 0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20  0,0050 0,13 0,25  0,0052 0,13 0,26 

     
Minerale olie C10 - C40  38 519 1000  38 519 1000  48 649 1250  49 675 1300 

 



Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  4.6  4.9  6.11  
lutum (% op ds)  20  16  0  
   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I   

     
Barium [Ba]  159 465 772  135 394 653   
Cadmium [Cd]  0,49 5,5 11  0,47 5,3 10   
Kobalt [Co]  13 87 160  11 74 137   
Koper [Cu]  33 95 157  31 88 145   
Kwik [Hg]  0,14 17 33  0,13 16 31   
Lood [Pb]  44 255 465  42 242 442   
Molybdeen [Mo]  1,5 96 190  1,5 96 190   
Nikkel [Ni]  30 58 86  26 50 74   
Zink [Zn]  117 359 601  105 324 542   
     
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

 1,5 21 40  1,5 21 40   

     
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

 0,0092 0,23 0,46  0,0098 0,25 0,49   

     
Minerale olie C10 - C40  87 1194 2300  93 1272 2450  116 1586 3055  

 
  
Toelichting bij de tabel: 
 
De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In 
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. 
 
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5.2  
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



Projectnaam Nieuwstraat (Makado) te Schagen 
Projectcode 1108D499 
 
 
Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  01-1-1  02A-1-1   

Datum  26-1-2012  26-1-2012   
pH  7,3  7,09   
Ec (µS/cm)  1780  1810   
Filternummer  1  1   
Van (cm-mv)  180  100   
Tot (cm-mv)  280  170   

     
Barium [Ba]  143 *    
Cadmium [Cd]  < 0,4 < S    
Kobalt [Co]  < 20,0 < S    
Koper [Cu]  < 15,0 < S    
Kwik [Hg]  < 0,050 < S    
Lood [Pb]  < 15,0 < S    
Molybdeen [Mo]  < 5,0 < S    
Nikkel [Ni]  < 15,0 < S    
Zink [Zn]  < 65,0 < S    
     
Benzeen  < 0,20 < S  < 0,20 < S   
Ethylbenzeen  < 0,30 < S  < 0,30 < S   
Styreen (Vinylbenzeen)  < 0,30 < S  < 0,30 < S   
Tolueen  < 0,30 < S  < 0,30 < S   
Xylenen (som)  0,18 < S  3,86 *   
meta-/para-Xyleen 
(som) 

 < 0,17 GTA  1,22 GTA   

ortho-Xyleen  < 0,08 GTA  2,64 GTA   
     
Naftaleen  < 0,05 S <=T  0,37 *   
     
1,1,1-Trichloorethaan  < 0,10 S <=T    
1,1,2-Trichloorethaan  < 0,10 S <=T    
1,1-Dichloorethaan  < 0,60 < S    
1,1-Dichlooretheen  < 0,10 S <=T    
1,1-Dichloorpropaan  < 0,25 GTA    
1,2-Dichloorbenzeen  < 0,60 GTA    
1,2-Dichloorethaan  < 0,60 < S    
1,2-Dichloorpropaan  < 0,25 GTA    
1,3-Dichloorbenzeen  < 0,60 GTA    
1,3-Dichloorpropaan  < 0,25 GTA    
1,4-Dichloorbenzeen  < 0,60 GTA    
Dichloorbenzenen (som)  1,26 < S    
Dichloormethaan  < 0,20 S <=T    
Dichloorpropaan  0,53 < S    
Monochloorbenzeen  < 0,60 < S    
Tetrachlooretheen (Per)  < 0,10 S <=T    
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

 < 0,10 S <=T    

Tribroommethaan 
(bromoform) 

 < 0,60 D<=I    

Trichlooretheen (Tri)  < 0,60 < S    
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

 < 0,60 < S    

Vinylchloride  < 0,10 S <=T    
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

 0,21 S <=T    

cis-1,2-Dichlooretheen  < 0,10 GTA    
trans-1,2-
Dichlooretheen 

 < 0,10 GTA    

     
Minerale olie C10 - C40  < 50,0 < S  99,4 *   

 



Toelichting bij de tabel: 
 
Toetsing: 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
- = kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
GSG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
< S = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan streefwaarden 
S <=T = detectielimiet groter dan streefwaarden en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergwaarde 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
D>S = detectielimiet groter dan streefwaarde, er is geen interventiewaarde 
 
 
Tabel 2: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l) 

   S   T   I   

   
Barium [Ba]  50 338 625  
Cadmium [Cd]  0,40 3,2 6,0  
Kobalt [Co]  20 60 100  
Koper [Cu]  15 45 75  
Kwik [Hg]  0,050 0,18 0,30  
Lood [Pb]  15 45 75  
Molybdeen [Mo]  5,0 153 300  
Nikkel [Ni]  15 45 75  
Zink [Zn]  65 433 800  
   
Benzeen  0,20 15 30  
Ethylbenzeen  4,0 77 150  
Styreen (Vinylbenzeen)  6,0 153 300  
Tolueen  7,0 504 1000  
Xylenen (som)  0,20 35 70  
   
Naftaleen  0,010 35 70  
   
1,1,1-Trichloorethaan  0,010 150 300  
1,1,2-Trichloorethaan  0,010 65 130  
1,1-Dichloorethaan  7,0 454 900  
1,1-Dichlooretheen  0,010 5,0 10,0  
1,2-Dichloorethaan  7,0 204 400  
Dichloorbenzenen (som)  3,0 27 50  
Dichloormethaan  0,010 500 1000  
Dichloorpropaan  0,80 40 80  
Monochloorbenzeen  7,0 94 180  
Tetrachlooretheen (Per)  0,010 20 40  
Tetrachloormethaan (Tetra)  0,010 5,0 10,0  
Tribroommethaan (bromoform)    630  
Trichlooretheen (Tri)  24 262 500  
Trichloormethaan (Chloroform)  6,0 203 400  
Vinylchloride  0,010 2,5 5,0  
cis + trans-1,2-Dichlooretheen  0,010 10,0 20  
   
Minerale olie C10 - C40  50 325 600  

 
Toelichting bij de tabel: 
 
S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
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Samenvatting bodeminformatie, Makado Noordzijde Winkelcentrum (schagen)

Samenvatting bodeminformatie

Makado Noordzijde Winkelcentrum (schagen)

Bodemlocatie in het BIS (Bodeminformatie systeem)

Locatiecode GN044101792

Naam locatie Makado Noordzijde Winkelcentrum (schagen)

Adres Makado Centrum 76

Woonplaats 1741JA Schagen

Gemeente Schagen

Code Provincie (GLOBIS)

Beschikte status (provincie)

Asbeststatus

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht

Vervolg in ander kader Nee

Conclusie kort

Opmerkingen

 

Bodemonderzoek(en) bij deze locatie

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 1997-03-27

Auteur en kenmerk onderzoek HB Adviesbureau  GR0441002809



Samenvatting bodeminformatie, Makado Noordzijde Winkelcentrum (schagen)

Bodemlocatie in het BIS (Bodeminformatie systeem)

Conclusie onderzoek De onderzoeksconclusies kunt u vinden bij de Opmerkingen

Opmerkingen onderzoek Asbest: onbekend Zintuiglijke waarnemingen: boring 7 bevat
brokken puin, boringen 11 en 12 bevatten slakken, Bovengrond:
PAK > S Ondergrond: geen verontreinigingen Grondwater: geen
verontreiniging Conclusie rapport: slib in sloot van deellocatie 5 is
verontreinigd met olie, PAK, cadmium, koper, kwik, lood en zink.
Deellocatie 4 is licht verontrienigd met PAK.

 

Soort onderzoek Bouwstoffenbesluit

Aanleiding Onbekend

Datum onderzoek 1997-06-12

Auteur en kenmerk onderzoek Boon & Momberg  GR0441002810

Conclusie onderzoek De onderzoeksconclusies kunt u vinden bij de Opmerkingen

Opmerkingen onderzoek Asbest: onbekend Zintuiglijke waarnemingen: onbekend
Bovengrond: zink, kwik, lood en PAK > S Ondergrond: niet
onderzocht Grondwater: niet onderzocht Conclusie rapport: Alleen
bovengrond onderzocht. Alleen lichte verontreinigingen, geen
milieuhygienische bezwaren voor het afvoeren en hergebruiken
van de grond.

 

TOELICHTING

Algemeen:

Het bodeminformatiesysteem (BIS) is sinds 1994 door de gemeenten gevuld met informatie over
bodemonderzoeken. De informatie is ingedeeld in bodemlocaties. Een bodemlocatie is meestal een
perceel of een plangebied waar de bodem is onderzocht. Over een bodemlocatie kunnen meerdere
onderzoeken bekend zijn. Deze onderzoeken kunnen op verschillende delen van de locatie zijn
uitgevoerd. Bijvoorbeeld een bouwlocatie of ondergrondse tank.

TOELICHTING OP DE VELDEN - BODEMLOCATIE

Status verontreiniging:

Dit is de status die door de gemeente of milieudienst op basis van het beschikbare onderzoek is
toegekend.

• ernstig, geen risico’s bepaald: er is sprake van meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond en/
of meer dan 100 m3 sterk verontreinigd grondwater waarvan de risico’s voor mens, ecologie of
verspreiding nog niet zijn bepaald.

• ernstig, niet spoed: er is sprake van ernstige verontreiniging maar er zijn geen onaanvaardbare
risico’s voor mens, ecologie of verspreiding vastgesteld.

• ernstig, niet urgent: urgent is de oude term voor spoed.
• ernstig, urgentie niet bepaald
• niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: er komen sterke verontreinigingen voor maar er is

geen sprake van een ernstig geval
• Niet verontreinigd (geen vervolg) (vervallen)
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• Potentieel ernstig: het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging
(meestal op basis van HO of preHO)

• Potentieel verontreinigd: het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar is geen
aanleiding voor vervolgonderzoek

• urgent san binnen 4 jaar / 5-10 jaar / voor 2015: er is een beschikking waarin deze termijn wordt
genoemd waarbinnen gesaneerd moet worden

Beschikte status (provincie):

Dit veld is ingevuld als het bevoegd gezag (provincie) een beschikking heeft afgegeven. De status
is dan ook formeel vastgelegd in een beschikking. Er is dan ook sprake van een aantekening in het
Wkpb-register. Doorgaans zal de door de milieudienst toegekende status gelijk zijn aan de status die
door het bevoegd gezag is toegekend.

Asbeststatus:

• Asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707: het is nog niet duidelijk of er sprake is
van een ernstige verontreiniging Onderzocht conform NEN 5707 en > 100 mg/kg: er is sprake
van een ernstig geval van met asbest verontreinigde grond

• Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg: grond wordt beschouwd als niet-
asbesthoudend

• Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest: uit het vooronderzoek blijken geen
verdenkingen v.w.b. asbest

• Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest: uit het vooronderzoek blijken verdenkingen v.w.b.
asbest Vervolg in kader WBB:

AFKORTINGEN

• HO: historisch onderzoek
• OO: orienterend onderzoek
• NO: nader onderzoek
• SO: saneringsonderzoek
• SP: saneringsplan

DEFINITIES

• uitvoeren actieve nazorg: na sanering gelden nog nazorgverplichtingen die in een beschikking
zijn vastgelegd

• uitvoeren evaluatie: na sanering worden de resultaten vastgelegd in een rapport uitvoeren
• tijdelijke beveiliging: het nemen van tijdelijke maatregelen om verspreidings- of

blootstellingsrisico’s van de verontreiniging te verminderen
• Monitoring: er wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt registratie
• restverontreiniging: na sanering is een restverontreiniging achtergebleven; hier wordt een Wkpb

aantekening van gemaakt
• voldoende gesaneerd: op basis van een goedgekeurd evaluatierapport is verdere sanering niet

noodzakelijk
•  voldoende onderzocht: op basis van de beschikbare onderzoeken is vervolgonderzoek niet

noodzakelijk
• Vervolg in ander kader: Als hier ja is ingevuld is een ander vervolg gewenst dan logisch

voortvloeit uit de Wet bodembescherming (WBB). Bijvoorbeeld een onderzoek in verband met
een ondergrondse tank. Doorgaans wordt dit in het opmerkingen-veld toegelicht.
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TOELICHTING OP DE VELDEN VERDENKINGEN OP DEZE LOCATIE

De verdenkingen zijn afkomstig uit het Historische Bodembestand (HBB).

Het HBB is in 2003-2007 opgesteld aan de hand van oude en recente archieven (Hinderwet, Wet
Milieubeheer, Ondergrondse tanks e.d.). Voor elk gevonden adres is een adreslocatie aangemaakt.
Hieraan zijn de mogelijk bodembedreigende activiteiten uit de dossiers gekoppeld. Indien bekend zijn
het startjaar en eindjaar van de activiteit uit het dossier overgenomen.

UBI CODERING:

Een activiteit is ingeschat op mogelijke verontreiniging (status conform zogenaamde UBI-codering).

• potentieel verontreinigd = wel enige verontreiniging verwacht, maar niet ernstig (klasse 1-4)
• potentieel ernstig verontreinigd = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig (klasse 5 en 6)
• potentieel spoedeisende verontreiniging = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig die met

spoed moet worden aangepakt (klasse 7 en 8)

Het is mogelijk dat dezelfde activiteit op meerdere adressen voorkomt (het bedrijf bevond zich dan
op beide adressen), of dat op een adres een activiteit meer keren voorkomt (er zijn dan meerdere
dossiers over een bedrijf gevonden).

TOELICHTING OP DE VELDEN  BODEMONDERZOEKEN

Soort onderzoek:

• Bijzonder inventariserend onderzoek: onderzoek in specifieke gevallen bijvoorbeeld complexe
grondwaterverontreinigingen

• Bodemluchtonderzoek: onderzoek naar de kwaliteit van bodemlucht met het oog op mogelijke
risico’s voor bewoning

• Bodemsanering bedrijven (BSB): onderzoek op bedrijfslocaties
• BOOT: een onderzoek gericht op mogelijke verontreiniging door ondergrondse tanks. Inmiddels

is BOOT vervangen door het Activiteitenbesluit
• Bouwstoffenbesluit: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/

of hergebruik. Inmiddels is het Bouwstoffenbesluit vervangen door het Besluit bodemkwaliteit
• Historisch onderzoek: er is in archieven e.d. gezocht of er aanleiding is om een orienterend of

verkennend bodemonderzoek uit te voeren
• Indicatief onderzoek: voor meerdere soorten onderzoek gebruikte term, meestal om aan te

geven dat het een globaal onderzoek betreft
• Meldingsformulier BUS evaluatieverslag: evaluatieverslag van een standaardsanering in het

kader van het Besluit uniforme saneringen
• Meldingsformulier BUS saneringsplan: saneringsplan van een standaardsanering in het kader

van het Besluit uniforme saneringen
• Nader onderzoek: onderzoek volgend op orienterend of verkennend onderzoek gericht op het

bepalen van de omvang en risico’s van verontreiniging
• Nul situatieonderzoek: vastleggen van de kwaliteit van de bodem bij de start van

bodembedreigende activiteiten
• Orienterend bodemonderzoek: onderzoek specifiek gericht op (historische) verdenkingen,

meestal volgend op een HO
• Partijkeuring grond: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/

of hergebruik
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• Pre-HO: er is een verdenking op basis van het HBB maar er is nog geen feitelijk (historisch)
onderzoek verricht

• Sanerings evaluatie: beschrijving van de uitgevoerde sanering
• Sanerings onderzoek: soms is extra onderzoek nodig om het saneringsplan te kunnen opstellen
• Saneringsplan: beschrijving van de mogelijke saneringsvarianten en voorkeursvariant; Dit plan

moet goedgekeurd worden door het bevoegd gezag
• Verkennend onderzoek NEN 5740: meest voorkomende soort onderzoek, bijvoorbeeld bij

bouwvergunningen, en grondtransacties
• Verkennend onderzoek NVN 5740: de oude norm voor verkennende onderzoeken
• Verkennend onderzoek stortplaatsen: specifiek onderzoek bij voormalige stortplaatsen
• Conclusie: In dit veld is een korte conclusie van het onderwerp weergegeven. Stoffen

zijn meestal weergegeven met hun chemische symbool, bijvoorbeeld lood=Pb. Mate van
verontreiniging is globaal weergegeven

KVNH Disclaimer

Algemeen

Op deze website stelt de Milieudienst Kop van Noord-Holland (KvNH) informatie ter beschikking.

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website www.milieudienstkvnh.nl en deze site gebruikt -
voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande:

• De Milieudienst KvNH besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en
informatie die zijn geplaatst op de website. Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website, als
de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

• De Milieudienst KvNH aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door
het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.

• De Milieudienst KvNH aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde
winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de
informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.

• Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
• De Milieudienst KvNH spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties,

kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te
respecteren.

• De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het
voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit
materiaal of recht gebruik maakt.

• De Milieudienst KvNH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht
te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

• Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de
bezoekers van de website Aarhus.nl. De Milieudienst KvNH geeft geen garantie met betrekking
tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor
schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites,
op welke wijze dan ook.

Overdracht
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Vanaf 31 december 2004 is de informatie over de implementatie van het Verdrag van Aarhus
overgenomen door InfoMil. Voor inhoudelijke vragen over Aarhus kunt u terecht bij de helpdesk
van InfoMil. De helpdesk is telefonisch bereikbaar op 070-373 55 75. De helpdesk is geopend op
werkdagen, ’s ochtends van 9:00 tot 12:00 uur. De website over het Verdrag van Aarhus en de
handreiking is te vinden onder: www.infomil.nl/aarhus
 

Milieudienst Kop van Noord-Holland, Laan 19, Schagen Postbus 8, 1740 AA Schagen Tel: 0224 274
600. Fax: 0224 274 639 e-mail: info@milieudienstkvnh.nl

http://www.infomil.nl/aarhus


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 9 
HISTORISCHE KAARTEN 

 













1. Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van 
milieuzonering 

 
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is ge-
bruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende 
functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk 
voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat 
van Bedrijfsactiviteiten.  
Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en be-
drijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in 
een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk rele-
vante milieuaspecten van belang: 
- geluid; 
- geur; 
- stof; 
- gevaar (met name brand- en explosiegevaar). 
Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn.  
 
 
2. Toepassing Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 
 
Algemeen 
In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn twee VoorbeeldStaten voor 
milieuzonering opgenomen, namelijk de 'VoorbeeldStaat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrij-
venterreinen' en de ' VoorbeeldStaat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging'. 
De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte Staat van Bedrijfsactiviteiten 'func-
tiemenging' (SvB 'functiemenging') is gebaseerd op de tweede VoorbeeldStaat in de VNG-
publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). De SvB 'functiemenging' wordt gehanteerd in 
gebieden waar bedrijven of andere milieubelastende functies verspreid zijn gesitueerd tussen 
woningen en/of andere gevoelige functies. Onderstaand wordt hier meer in detail op inge-
gaan. Het gaat in dergelijke gebieden in het algemeen om relatief kleinschalige bedrijvigheid 
die op korte afstand van woningen kan worden toegestaan. De toelaatbaarheid van activi-
teiten wordt voor dergelijke gebieden in de VNG-publicatie (en de SvB 'functiemenging') be-
paald met behulp van op deze situaties toegesneden toelatingscriteria. 
 
  

Bijlage 5  Toelichting op de aanpak van 
milieuzonering met behulp van de
Staat van Bedrijfsactiviteiten 
'functiemenging' 



Functiemengingsgebieden 
In bestaande gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden 
waar bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid 
tot stand te brengen), wordt de SvB 'functiemenging' toegepast. Zoals in de VNG-publicatie 
reeds is aangegeven kan bij functiemengingsgebieden gedacht worden aan: 
- stadscentra, dorpskernen en winkelcentra; 
- horecaconcentratiegebieden; 
- zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen; 
- (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid. 
Daarnaast kan ook in (delen van) woongebieden waar enige vorm van bedrijvigheid aanwe-
zig of gewenst is de SvB 'functiemenging' worden toegepast. 
 
Kenmerken van de activiteiten 
De activiteiten in dergelijke gebieden verschillen in het algemeen qua aard en schaal sterk 
van de activiteiten op een bedrijventerrein. Behalve in historisch gegroeide situaties gaat het 
in hoofdzaak om: 
- kleinschalige, meestal ambachtelijke bedrijvigheid; 
- bedrijven waarbij de productie en/of laad- en loswerkzaamheden noodzakelijkerwijs 

alleen in de dagperiode plaatsvindt; 
- activiteiten die hoofdzakelijk inpandig geschieden. 
 
De toegepaste Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 
De bovengenoemde criteria liggen mede ten grondslag aan de selectie van activiteiten die 
zijn opgenomen in de SvB 'functiemenging'. In de SvB 'functiemenging' zijn de aspecten 
geluid, geur, stof en gevaar en de index voor verkeersaantrekkende werking (zoals aangege-
ven onder het kopje 'Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieu-
zonering') in de categorisering opgenomen. Deze Staat is samengesteld volgens dezelfde 
methodiek als de betreffende VoorbeeldStaat uit de VNG-publicatie. Op twee punten is een 
andere werkwijze toegepast:  
- In dit plan wordt alleen de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de 

Staat. In de SvB 'functiemenging' zijn daarom alleen de activiteiten opgenomen die 
passen binnen de definitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit 
bestemmingsplan1). De toelaatbaarheid van andere functies wordt in dit plan indien no-
dig op een andere wijze in de regels en op de plankaart van dit bestemmingsplan gere-
geld (bijvoorbeeld horecabedrijven via een afzonderlijke Staat van Horeca-activiteiten). 
Toegevoegd zijn enkele regelmatig voorkomende bedrijfsactiviteiten die in de lijst van 
de VNG-publicatie niet specifiek zijn opgenomen, maar wel aan de genoemde criteria 
voldoen zoals een ambachtelijke glas-in-loodzetterij en caravanstalling. Voor aanne-
mers, SBI-code 45, heeft een nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden 
met bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten2) 
van deze activiteiten. 

- In de SvB 'functiemenging' is in de categorie-indeling een nader onderscheid gemaakt 
tussen categorie B1 en B2. Voor de toepassing in dit bestemmingsplan blijkt het onder-
scheid tussen categorie A en categorie B zoals beschreven in de VNG-publicatie te groot 
om de toelaatbaarheid van activiteiten voldoende af te kunnen stemmen op de kenmer-
ken van de functiemengingsgebieden en het daarin te volgen beleid.  

 
  

                                               
1)  De VoorbeeldStaat 'functiemenging' van de VNG-publicatie omvat alle denkbare hinderlijke functies waaronder, 

naast bedrijven, ook horeca, kantoren en dienstverlening. 
2)  Inschatting van milieueffecten heeft plaatsgevonden op basis van dezelfde expertise die bij het opstellen van de 

nieuwe VNG-uitgave is gebruikt. 



Categorie-indeling 
Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven kan, vanwege de bijzondere kenmerken van gebie-
den met enige vorm van functiemenging, niet worden gewerkt met een systematiek van 
richtafstanden en afstandsstappen: vanwege de zeer korte afstand tussen milieubelastende 
en milieugevoelige functies is een dergelijke systematiek niet geschikt voor functiemen-
gingsgebieden. De SvB 'functiemenging' hanteert vier categorieën A, B1, B2 en C met speci-
fieke criteria voor de toelaatbaarheid die onderstaand uiteen zijn gezet.  
 
Categorie A 
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies zijn toegestaan, 
desgewenst in daarvoor omschreven zones binnen rustige woongebieden. De activiteiten zijn zodanig 
weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn. 
 
Categorie B1 
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies in een daarvoor 
omschreven gebied met functiemenging zijn toegestaan1). De activiteiten zijn zodanig weinig 
milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn. 
 
Categorie B2 
Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig afge-
scheiden van woningen/andere gevoelige functies. Bouwkundig afgescheiden betekent dat de panden 
los van elkaar dienen te staan. Uitzondering hierop vormen binnenterreinen omringd door voorname-
lijk woningen: ook al zijn bedrijven bouwkundig afgescheiden van woningen, op deze locaties zijn 
hooguit categorie B1 bedrijven toegestaan. 

 

Categorie C 
Activiteiten genoemd onder categorie B2, waarbij vanwege relatief grote verkeersaantrekkende wer-
king een directe ontsluiting op hoofdinfrastructuur gewenst is. 

 
 
3. Flexibiliteit 
 
De SvB 'functiemenging' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder 
door bedrijfsactiviteiten in te schatten. De inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf 
met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als 
gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke 
werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de SvB 'functiemen-
ging' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het bevoegd gezag bij een omge-
vingsvergunning kan afwijken van de SvB 'functiemenging' en een dergelijk bedrijf toch kan 
toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. Bij de SvB 'func-
tiemenging' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal 1 categorie (dus bijvoorbeeld catego-
rie B1 in plaats van A of categorie B2 in plaats van B1). Om deze omgevingsvergunning te 
kunnen verlenen, moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omge-
ving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met 
andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.  
 
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in 
de SvB 'functiemenging' niet zijn genoemd, maar die qua aard en invloed overeenkomen met 
bedrijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het bevoegd 

                                               
1)  Dit betreffen bedrijven die in de 'VoorbeeldStaat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen' uit de VNG-uit-

gave voor alle milieuaspecten een richtafstand van maximaal 30 m hebben ten opzichte van een rustige woonwijk 
en voor het aspect gevaar zelfs een richtafstand van 10 m. Dergelijke bedrijven worden in de bestemmingsplan-
praktijk, ook onder de oude VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (2001), direct naast woningen in een ge-
mengd gebied toegestaan. 



gezag vestiging van een dergelijk bedrijf via een omgevingsvergunning kan toestaan. Om 
deze omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moet op basis van milieutechnisch onder-
zoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar 
is met direct toegelaten bedrijven. 
 
Voor de concrete toetsing van een verzoek om afwijking middels een omgevingsvergunning 
wordt verwezen naar bijlage 5 van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. 
 
SBI 93/SvB f 
oktober 2010 
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Milieuzonering van horeca-activiteiten 
De problematiek van hinder door horecabedrijven onderscheidt zich als zodanig nauwelijks 
van de problematiek van hinder veroorzaakt door 'gewone' niet-agrarische bedrijven. Bij het 
opstellen van de Staat van Horeca-activiteiten en het daarmee samenhangende 
toelatingsbeleid is daarom aangesloten bij de systematiek van de Staat van Bedrijfsactivi-
teiten die al veel langer in bestemmingsplannen wordt toegepast.  
Ook voor horecabedrijven bieden de milieuregelgeving en de APV onvoldoende mogelijkhe-
den om alle relevante vormen van hinder te voorkomen. De milieuzonering van horecabe-
drijven in het bestemmingsplan richt zich in aanvulling op deze regelgeving op de volgende 
vormen van hinder: 
- geluidshinder door afzonderlijke inrichtingen in een rustige omgeving; 
- (cumulatieve) geluidshinder buiten de inrichting(en) en verkeersaantrekkende wer-

king/parkeerdruk. 
 
Analoog aan de regeling voor 'gewone' bedrijven worden bij de uitwerking van een ruimtelijk 
beleid voor hinderlijke horeca-activiteiten drie stappen onderscheiden: 
- indelen van activiteiten in ruimtelijk relevante hindercategorieën; 
- onderscheiden van gebiedstypen met een verschillende hindergevoeligheid; 
- uitwerken van een beleid in hoofdlijnen: in welke gebieden zijn welke categorieën in het 

algemeen toelaatbaar. 
 
De onderstaande toelichting gaat nader in op de gehanteerde hindercategorieën en het alge-
mene toelatingsbeleid voor deze categorieën. Opgemerkt wordt dat naast de criteria ter 
voorkoming van ongewenste horeca-activiteiten ook ruimtelijk-functionele overwegingen een 
rol kunnen spelen bij het ruimtelijk beleid voor horeca-activiteiten. Wanneer relevant wordt 
daar in de plantoelichting apart op ingegaan. 
 
Gehanteerde criteria 
Voor een indicatie van de mate van hinder veroorzaakt door horeca-activiteiten bieden de 
richtafstandenlijsten uit de VNG-publicatie 'bedrijven en milieuzonering' een goed 
vertrekpunt. De daar gehanteerde, nogal grove benadering behoeft echter voor een in de 
praktijk bruikbare Staat van Horeca-activiteiten aanvulling en nadere motivering. In 
aanvulling op de gegevens uit de VNG-publicatie is gebruikgemaakt van de volgende 
ruimtelijk relevante criteria: 
- de voor verschillende soorten horeca-inrichtingen over het algemeen gebruikelijke ope-

ningstijden1); deze zijn voor het optreden van hinder uiterst relevant; het Besluit alge-
mene regels voor inrichtingen milieubeheer en de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening hanteren immers voor de dag-, avond- en nachtperiode 
verschillende milieunormen2);  

- de mate waarin een bedrijfstype naar verwachting bezoekers en in het bijzonder bezoe-
kers per auto en/of brommers (scooters) aantrekt. Hierbij is voor categorie 1 een 
onderscheid gemaakt in oppervlakte om de verkeersaantrekkende werking van deze 

                                                      
1) Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over openingstijden die normaal gesproken verbonden zijn aan het functione-

ren van een type horecabedrijf; de toelaatbare openingstijden van een individueel bedrijf worden niet via het be-
stemmingsplan bepaald maar middels de vergunning op grond van de APV. Uitgangspunt bij de Staat van Horeca-
activiteiten is de openingstijden die een horeca-activiteit, mede gelet op de aard van de omgeving, nodig heeft om 
te kunnen functioneren. 

2) Ruimtelijke relevant is bovendien dat deze gebruikelijke openingstijden in het algemeen kunnen verschillen per 
gebied (horeca bij klein winkelcentrum in woonwijk versus horeca in centrumgebied/uitgaansgebied)  

Bijlage 6  Toelichting op de Staat van 
Horeca-activiteiten 
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horeca-activiteiten in de categorisering op te nemen. Hierbij wordt uitgegaan van het 
vloeroppervlak van de betreffende horeca-activiteiten1). 

 
Categorieën van horeca-activiteiten 
Mede op grond van bovengenoemde criteria worden in de Staat van Horeca-activiteiten de 
volgende drie categorieën onderscheiden (waarvan één categorie met drie subcategorieën): 
1. 'lichte horeca': Bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, 

overwegend overdag en 's avonds zijn geopend en in hoofdzaak etenswaren en 
maaltijden verstrekken. Zij veroorzaken hierdoor slechts beperkte hinder voor 
omwonenden: restaurants, cafetaria's, ijssalons en dergelijke. Het gaat daarbij dus om 
bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in rustige woongebieden niet wenselijk 
zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden vindt mede in relatie tot de 
verkeersontsluiting een nadere afweging plaats; 

 In deze categorie zijn de volgende subcategorieën onderscheiden: 
1a. qua exploitatie aan detailhandelsfunctie verwante horeca die in de praktijk nauwe-

lijks van de eigenlijke detailhandel kunnen worden onderscheiden zoals ijssalons, 
cafetaria's, snackbars en dergelijke; met name in centrumgebieden kan het in ver-
band met ruimtelijk-functionele aspecten gewenst zijn deze groep als afzonderlijke 
categorie te beschouwen; 

1b. overige lichte horeca: restaurants, pensions en dergelijke; 
1c. bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: grotere restau-

rants, grotere hotels; 
2. 'middelzware horeca': Bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de 

omgeving, overwegend ook deels 's nachts geopend zijn en die daardoor aanzienlijke 
hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: cafés, bars, biljartcentra. Deze 
bedrijven zijn over het algemeen alleen toelaatbaar in weinig gevoelige gebieden, zoals 
gebieden met primair een functie voor detailhandel en voorzieningen. Het kunnen ook 
bedrijven uit categorie 1 zijn die gelet op hun locatie en de aard van hun omgeving 
delen van de nacht geopend zijn, bijvoorbeeld een snackbar in een centrumgebied; 

3. 'zware horeca': Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn 
geopend en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder 
voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende werking, 
daarmee gepaard gaande hinder op straat en parkeeroverlast): dancings, discotheken 
en partycentra. Deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke be-
drijven aangewezen gebieden. 

 
Bij de verschillende horecabedrijven zijn de activiteiten die in hoofdzaak worden uitgevoerd 
richtinggevend voor de categorie-indeling: de hoofdfunctie van het bedrijf wordt ingedeeld 
met behulp van de Staat van Horeca-activiteiten. Ondergeschikte functies maken onderdeel 
uit van de hoofdactiviteit en worden niet bij de categorie-indeling betrokken. Zo is het 
verhuur van ruimtes/zalen bij een café een ondergeschikte activiteit die niet tot andere 
milieuhinder leidt: voor die ruimtes gelden dezelfde openingstijden als bij de hoofdactiviteit 
en deze ruimtes zijn in het algemeen beperkt in aantal en omvang. Voor hotels met bar geldt 
dat de bar in het algemeen een ondergeschikte activiteit betreft die bedoeld is als service 
richting hotelgasten: een dergelijke activiteit zal in het algemeen geen andere bezoekers 
aantrekken en leidt als ondergeschikte functie niet tot relevant andere milieueffecten.  
 
Flexibiliteit 
De Staat van Horeca-activiteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om 
hinder door horeca-activiteiten in te schatten. De lijst van activiteiten is bovendien tijdge-
bonden. Het komt in de praktijk dan ook voor dat een bepaald horecabedrijf als gevolg van 
                                                      
1  Dat wil zeggen  de totale bebouwde ruimte (inclusief opslag- en overige dienstruimten) en de totale onbebouwde 

ruimte inclusief terras voor zover deze binnen de horecabestemming is gelegen.  
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een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een aangepaste werkwijze (bijvoorbeeld 
geen openstelling noodzakelijk in de nachturen) of bijzondere voorzieningen minder hinder 
veroorzaakt dan in de Staat van Horeca-activiteiten is verondersteld. In het betreffende arti-
kel van de planregels is daarom bepaald dat het bevoegd gezag bij een 
omgevingsvergunning kan afwijken van de Staat van Horeca-activiteiten en een dergelijk be-
drijf één categorie lager kan indelen. Dit betekent bijvoorbeeld van categorie 3 naar 2. Bij 
categorie 1, met een onderverdeling in subcategorieën, wordt daarbij bedoeld dat een 
omgevingsvergunning tot de laagste subcategorie mogelijk is (dus van categorie 2 naar 
maximaal 1a, maar bijvoorbeeld ook van 1c naar 1b). Om een omgevingsvergunning te 
kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de 
omgeving vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie. Deze 
beoordeling dient met name te worden getoetst aan het aspect geluidshinder. 
 
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde horeca-activiteiten zich aandienen, niet zijn genoemd 
in de Staat van Horeca-activiteiten. Wanneer deze bedrijven wat betreft milieubelasting ge-
lijk kunnen worden gesteld met volgens de bestemmingsregeling toegestane horecabedrijven 
kan voor de vestiging van deze bedrijven eveneens een omgevingsvergunning worden ver-
leend. 
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1  INLEIDING  
 
 
 
 

1.1 Inleiding 
 

Er is het voornemen om het winkelcentrum Makado te Schagen uit te breiden naar het noorden en intern 
te reconstrueren (zie figuur 1 voor de globale ligging). Op basis van een verkennende inventarisatie is 
bepaald dat mogelijk beschermde foerageren in het uitbreidingsgebied of zich oriënteren op het noordelijk 
deel (zie bijlage 1). Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens BV te Wageningen gevraagd om het 
voorkomen en het terreingebruik van vleermuizen inzichtelijk te maken aan de noordzijde van dit 
winkelcentrum. In onderhavig rapport wordt verslag gedaan van een veldinventarisatie naar vleermuizen.  
 

 

1.2 Het plangebied 
 

Winkelcentrum Makado te Schagen is gelegen in het centrum van Schagen (zie figuur 1 en 2 voor 
respectievelijk de globale en detailleerde ligging).  
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van de Makado te Schagen 
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1.3 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de Flora- en faunawet (hoofdstuk 2) en de ecologie van vleermuizen (hoofdstuk 3) 
komen achtereenvolgens aan de orde: 
• De onderzoeksmethoden. 
• Een beschrijving van de aanwezigheid van vleermuizen en vogels. 
• De conclusie over de betekenis van het plangebied voor vleermuizen en vogels. 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde begrippen. 
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2. FLORA- EN FAUNAWET  
 

 

2.1 Flora- en faunawet  
 

In de Flora- en faunawet die per 1 april 2002 in werking is getreden, zijn regels gegeven over de 
bescherming van de in het wild levende planten- en diersoorten, mede ter uitvoering van de 
soortbescherming in de Europese Richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn). Deze soortenbescherming 
van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn geïntegreerd in de Flora- en faunawet. Deze 
soortenbescherming houdt in dat handelingen zoals het doden, opzettelijk verontrusten, verstoren of 
vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen, holen, nesten, eieren van dieren en het uitgraven, plukken 
en vernietigen van groeiplaatsen van planten verboden zijn.  
 
Een ruimtelijke ingreep kan gepaard gaan met negatieve effecten op planten en dieren. Om een ruimtelijk 
plan tot uitvoering te kunnen brengen die negatieve effecten heeft op beschermde soorten, is in een aantal 
gevallen een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie noodzakelijk. 
Om een dergelijke ontheffing te kunnen verkrijgen, moet aangetoond worden dat de voorgenomen 
ruimtelijke ingreep geen afbreuk zal doen aan de gunstige staat van instandhouding van de beschermde 
soorten. Qua mate van bescherming kan onderscheid worden gemaakt in de volgende drie 
beschermingsregimes. 
 
Algemeen voorkomende soorten (categorie 1: lichte bescherming) 
Voor algemeen voorkomende soorten zoals haas, egel, veldmuis, bruine kikker of gewone pad geldt sinds 
begin 2005 dat er een algemene vrijstelling is. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden 
aangevraagd als zij worden geschaad op voorwaarde dat met deze soorten goed omgegaan wordt: zij 
mogen niet onnodig gedood of gewond worden en activiteiten dienen buiten de kritieke periode plaats te 
vinden (zorgplicht).  
 
Minder algemeen voorkomende soorten (categorie 2: matige bescherming) 
Voor soorten die minder algemeen voorkomen als eekhoorn, steenmarter, levendbarende hagedis en 
diverse soorten orchideeën geldt dat een ontheffing vereist blijft bij ruimtelijke ingrepen die negatieve 
effecten voor deze soorten hebben. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als wordt gewerkt 
volgens een door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie goedgekeurde 
gedragscode. In zo’n gedragscode geeft een sector of initiatiefnemer zelf aan welke gedragslijnen men 
volgt om het schaden van beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het hebben van een 
gedragscode voor de minder algemeen voorkomende soorten is alleen nog een ontheffing nodig voor 
werkzaamheden die niet conform de gedragscode worden uitgevoerd.   
 
Strikt beschermde soorten (categorie 3: strikte bescherming) 
Voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, vanwege de Vogelrichtlijn te beschermen 
vogelsoorten en soorten die zijn opgenomen bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten (o.a. ringslang, hazelworm, boommarter, das en waterspitsmuis) geldt dat een ontheffing 
alleen wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze 
soorten, er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er sprake is van een in of bij 
de wet genoemd belang.   
 
Volgens de in 2009 uitgevaardigde ‘Uitleg Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- 
en faunawet’ van de Dienst Regelingen die namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie de ontheffingsaanvragen in behandeling neemt, is geen ontheffing benodigd, indien door 
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mitigerende maatregelen de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen kan 
worden gegarandeerd. Om zekerheid te verkrijgen of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en er 
inderdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden ter goedkeuring van die 
maatregelen.”  
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Flora- en faunawet.  

 
Alleen op basis van 'gunstige staat van instandhouding' kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten 
"zwaardere" randvoorwaarden gelden dan voor algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen 
voorkomende soorten die niet afnemen in aantal (geen Rode lijstsoort) relatief eenvoudig zijn om aan te 
tonen dat de "gunstige staat van instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt 
verspreidingsbeeld en die afnemen in aantal (soorten die wél op de Rode lijst staan) is een uitbreide 
effectenstudie wenselijk, ondanks dat zij niet zijn beschermd. Voor deze soorten geldt namelijk de 
zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in 
acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en 
hun groeiplaats. 
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3. ECOLOGIE VLEERMUIZEN 
 

 
Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die zich voeden met insecten. Per nacht wordt een grote 
hoeveelheid voedsel gegeten. Vleermuizen zijn aangewezen op een grote diversiteit aan ecotypen, welke 
een groot en constant voedselaanbod opleveren.  
Daarnaast zijn vleermuizen afhankelijk van landschapselementen. Door de landschapselementen 
(bomenlanen, huizenrijen, houtwallen e.d.) kunnen vleermuizen zich oriënteren door middel van het 
uitzenden van geluiden. Open landbouwgebieden zijn daarom bijvoorbeeld onaantrekkelijk voor 
vleermuizen. 
 
Vleermuizen verblijven overdag, gedurende het zomerseizoen, in kleine ruimten als spouwmuren of gaten 
in bomen. Afhankelijk van de soort, bewonen vleermuizen bomen of gebouwen. Alleen de 
grootoorvleermuis maakt gebruik van zowel bomen als gebouwen. Vooral vrouwtjes zitten veel bij elkaar, 
in een kolonie. Hier worden de jongen in groot gebracht.  
 
Als de schemering valt vliegen de vleermuizen uit en gaan via vaste routen, de vliegrouten, naar de 
foerageerplaatsen. Soms liggen foerageerplaatsen en kolonies wel meer dan 10 km uit elkaar. Op de 
foerageerplaatsen wordt gedurende de gehele nacht gefoerageerd. Bij het aanbreken van de dag vliegen 
de vleermuizen via de vliegrouten weer terug naar de kolonie.  
 
Tegen de herfst breekt het paarseizoen aan. Vleermuizen leven dan solitair of in kleine groepjes. De 
paring vindt in de herfst plaats, in tegenstelling tot de meeste andere zoogdieren. De jongen worden in het 
daarop volgende voorjaar geboren. De vleermuizen leven in de herfst nagenoeg niet meer in kolonies, 
maar solitair. Voor de paring worden paarplaatsen gebruikt die vaak afwijken van de kolonieplaatsen. Vaak 
worden in de herfst ook andere soorten en aantallen vleermuizen aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is 
de ruige dwergvleermuis. Daarnaast worden in de herfst vaak andere foerageerplaatsen gebruikt. De 
vleermuizen zijn immers niet meer gebonden aan de kolonieplaats.  
 
Kort na het paarseizoen tot enkele maanden later, als de winter aanbreekt, trekken de vleermuizen naar 
ruimten met een stabiel klimaat als (ijs)kelders, grotten en bunkers om daar door middel van de 
winterslaap de winter door te brengen. Vleermuizen gebruiken dus verblijfplaatsen eveneens in de winter, 
wanneer zij hun winterslaap houden. De plaatsen zijn donkere, koele ruimten met een constant 
microklimaat. Afhankelijk van de soort zijn dit gebouwen (bunkers, grotten e.d.) of  dikke bomen. Slechts 
zeer sporadisch komen de winterverblijfplaatsen overeen met de zomerverblijfplaatsen.  
 
Doordat vleermuizen voor hun oriëntatie gebruik maken van echolocatie zijn vleermuizen gevoelig voor 
ingrepen in het landschap. Oriëntatie vindt plaats aan de hand van opgaande elementen als bijvoorbeeld 
bomenlanen en houtwallen. Verlies daarvan resulteert in verminderde oriëntatiemogelijkheden. Oriëntatie is 
noodzakelijk om van kolonieplaats naar foerageergebied te vliegen en om voedsel te vinden.  
 
Bij de afweging van de effecten van ruimtelijke ingrepen in natuur en landschap spelen derhalve opgaande 
elementen een belangrijke rol. Vleermuizen worden meer en meer betrokken bij de besluitvorming rond 
ingrepen in het landelijk en stedelijk gebied. Alle soorten zijn namelijk nationaal en internationaal streng 
beschermd via de Flora- en faunawet en de Habitatrichtlijn. 



Vleermuizen in en direct rond de Makado te Schagen. 
 

Eindrapportage juni 2012 
 

Adviesbureau Mertens 7 Wageningen 
 

 

4. METHODE  
 

4.1 Inleiding 
 

Ten behoeve van de inventarisatie van vleermuizen zijn vier inventarisatieronden uitgevoerd. In tabel 1 
wordt van deze inventarisatieronden een overzicht gegeven.  
 
 
Tabel 1. Overzicht inventarisatieronden naar het voorkomen van vleermuizen noordzijde 
winkelcentrum Makado te Schagen.     
Datum Vleermuizen 
Herfst  

- Donderdag 29 september 2011 Foerageerplaatsen en migratieroutes 
- Donderdag 6 oktober 2011 Foerageerplaatsen en migratieroutes 

Voorzomer  
- Woensdag 23 mei 2012 Vliegroutes en foerageerplaatsen 
- Vrijdag 15 juni 2012 Vliegroutes en foerageerplaatsen 

 
 

4.2 Vleermuizen 
 

Vleermuizen zijn geïnventariseerd door middel van batdetector-onderzoek (Petterson D-240). Met de 
batdetector worden de, voor mensen onhoorbare, ultrasone geluiden van vleermuizen omgezet naar de 
voor het menselijk oor hoorbare geluiden. Soorten kunnen door de geluiden (frequentie, ritme en klank) en 
zichtbeelden worden onderscheiden. Door interpretatie hiervan kan tevens het gedrag afgeleid worden en 
kunnen onder andere foerageerplaatsen, vliegroutes en verblijfplaatsen worden opgespoord.  
 
De methode voor het inventariseren van vleermuizen sluit aan bij het Inventarisatie Protocol van het 
Netwerk Groene Bureaus (Netwerk Groene Bureaus, 2011 / 2012).  
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5. RESULTAAT 
 

5.1 Herfst 2011 
 

Er zijn in de herfst van 2011 alleen gewone en ruige dwergvleermuizen aangetroffen. Er werden alleen 
enkele foeragerende dieren gelokaliseerd. Er zijn geen migratieroutes, balts- of paarplaatsen aangetroffen.  
 

5.1 Voorjaar 2012 
 

Er is één soort vleermuis vastgesteld in de voorzomer van 2012. Het betreft de gewone dwergvleermuis. De 
soort werd in relatief lage dichtheid foeragerend vastgesteld. Er zijn geen aanwijzingen gevonden van het 
voorkomen van kolonies of vliegroutes. In figuur 3 worden de foerageerplaatsen weergegeven.  
 

  
Figuur 3. Foerageerplaatsen van gewone dwergvleermuizen in de voorzomer in en direct rondom 
het de noordzijde van de Makado te Schagen.   
 
 
Gewone dwergvleermuis is niet bedreigd volgens de Rode lijst van bedreigde diersoorten en is tevens niet 
verstoringsgevoelig.  
 
 

Legenda 
 

= Foerageerplaats  
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6 CONCLUSIE  
 
 

In en direct rond de noordzijde van de Makado te Schagen werden enkele foeragerende vleermuizen 
vastgesteld in lage dichtheid. Er zijn geen aanwijzingen van het voorkomen van vlieg- en / of 
migratieroutes die niet konden worden uitgesloten bij het verkennend onderzoek (zie bijlage 1). De uitbouw 
naar het noorden van de Makado zal niet van negatieve invloed zijn op deze foeragerende vleermuizen. 
De Flora- en faunawet beïnvloedt derhalve de plannen niet.   
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BIJLAGE 1. VERKENNEND ONDERZOEK  
 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

BIJLAGE 2. BEGRIPPEN 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  
temperatuurwisselingen zijn nihil. 

 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  



 
 

 

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van RBOI Rotterdam-bv heeft IDDS Archeologie in januari 2012 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de 
Nieuwstraat in Schagen, gemeente Schagen. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande 
herinrichting aan de noordzijde van het winkelcentrum Makado waarvoor conform het gemeentelijk 
beleid een archeologisch onderzoek nodig is.  

Het bureauonderzoek heeft op basis van archeologische en historische bronnen een verwachting 
opgesteld. Tijdens het onderzoek wordt niet verwacht het pakket dekzand aan te treffen omdat 
diverse meters onder het maaiveld ligt en tevens wordt een laag basisveen niet verwacht omdat het 
veen naar verwachting verspoeld is. Er geldt dus een lage verwachting voor het aantreffen van 
archeologische resten tot de Bronstijd. Het mogelijk om archeologische resten uit de Bronstijd in de 
top van het pakket oude zeeklei aan te treffen. Op de klei is een pakket Hollandveen gevormd. Hierin 
worden (nederzettings)resten verwacht indien de top veraard is, en dus bewoonbaar. Door 
veenontginning is het echter mogelijk dat deze laag is verstoord of verdwenen. Eventuele resten in de 
top van het veen dateren vanaf de IJzertijd tot in de Middeleeuwen. Hiervoor geldt een middelhoge 
verwachting, met name voor resten uit de Middeleeuwen. Resten uit de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd worden verwacht op de kleilaag die is afgezet tijdens diverse overstromingen over het 
ingeklonken veenlandschap. De verwachting is middelhoog omdat het plangebied lange tijd slechts in 
gebruik is geweest als weiland en niet bebouwd was. Het westen van het plangebied was echter deel 
van achtererven, waarin mogelijk huisafval en resten van (huis)nijverheid aanwezig zijn en kent 
daarom een hoge verwachting. 

Het veldwerk heeft uitgewezen dat in het plangebied sprake is van mariene afzettingen, afkomstig 
van diverse overstromingen. Op basis van de zandigheid is het mogelijk om de afzettingen in te delen 
in meerdere fasen, waarbij het tussen de overstromingen droog was, waardoor er een bodem kon 
ontwikkelen. Op deze laag is het mogelijk om resten aan te treffen van menselijke bewoning en 
activiteiten. Er is geen pakket Hollandveen aangetroffen in het plangebied. Mogelijk is deze laag 
volledig verspoeld omdat er brokken veen zijn aangetroffen in de onderste bodem. In en op de 
zandige klei worden geen archeologische resten verwacht omdat deze lagen zijn afgezet tijdens 
overstromingen en dus onder omstandigheden die niet gunstig zijn voor bewoning. Eventuele resten 
die aangetroffen worden, zijn waarschijnlijk verspoeld.  

Op de klei is een humeuze bodem aanwezig, de jongste bodem. Hierin worden resten verwacht vanaf 
de Late Middeleeuwen, na de laatste overstromingsfase. Op basis van de bewoningsgeschiedenis 
van Schagen is deze waarschijnlijk in de Late Middeleeuwen A gevormd. Vanaf deze periode tot en 
met de aanleg van het straatzand en beton bij de bouw van het winkelcentrum in het midden van de 
20ste eeuw kunnen resten worden verwacht in het plangebied. Het aantreffen van aardewerk uit de 
Nieuwe Tijd bevestigt menselijke aanwezigheid en activiteiten in/om het plangebied.  
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van RBOI Rotterdam-bv heeft IDDS Archeologie in januari 2012 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de 
Nieuwstraat in Schagen, gemeente Schagen. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande 
herinrichting aan de noordzijde van het winkelcentrum Makado van circa 3.248 m2.  Het plangebied 
staat op de gemeentelijke verwachtingskaart aangegeven als een gebied waar archeologisch 
onderzoek nodig is bij ingrepen met een omvang van meer dan 50 m2 en dieper reiken dan 35 cm -
mv. Conform het gemeentelijk beleid is daarom een archeologisch onderzoek nodig.  

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het doel van het verkennende 
veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze 
vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in 
het verleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het 
plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor 
vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een 
antwoord gegeven (Koekkelkoren/Wilbers 2012): 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen 2010). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar Bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied ligt voornamelijk direct ten noorden van het overdekte winkelcentrum Makado in Schagen, 
gemeente Schagen. Een klein deel van het plangebied ligt direct ten zuiden van het winkelcentrum. 
Het winkelcentrum ligt aan de noordzijde van de Markt van Schagen. Het plangebied heeft een 
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oppervlakte van ongeveer 3248 m2 en een gemiddelde maaiveldhoogte van +0,2 m NAP. De exacte 
ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in Bijlage 3 en Figuur 1. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 500 m rondom het plangebied 
gekozen. De straal van 500 m is dusdanig gekozen dat het historisch centrum van Schagen bij het 
onderzoek wordt betrokken.  

 

 
Figuur 1. Het plangbied (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 2005 (bron: Google Earth). 

0    10   20 m 
     N 
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over het onderzoeksgebied. Er is gekeken 
naar bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden, uitgevoerde 
archeologische onderzoeken, de fysieke kenmerken van het oude en huidige landschap en naar 
informatie over bodemverstoringen. Er is gebruik gemaakt van de verwachtingskaart van de 
gemeente Schagen (Haakmeester/Visser-Poldervaart 2009) en van de Cultuurhistorische 
Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Holland. Daarnaast is er gekeken naar de landelijke 
verwachtingskaart (de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden; IKAW) en naar het 
Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
Aanvullende historische informatie is verkregen uit beschikbaar historisch kaartmateriaal, waaronder 
het Minuutplan van begin 19de eeuw en enkele historische topografische kaarten (watwaswaar.nl), en 
via de website van de KennisInfrastructuur CultuurHistorie (KICH; www.kich.nl). 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap is onder andere gebruik 
gemaakt van de bodemkaart van Nederland (DLO-Staring Centrum 1994) en de geomorfologische 
kaart van Nederland (Stichting voor Bodemkartering / Rijks Geologische Dienst 1981). Daarnaast is 
gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN; www.ahn.nl).  

Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Om de ligging van kabels en leidingen in het plangebied te 
bepalen, is een KLIC-melding gedaan. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).  

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 
Het plangebied is gelegen in de kop van Noord-Holland, in het noordelijk zeekleigebied (Berendsen 
2005). De ondergrond bestaat uit dekzand, onderdeel van de Formatie van Boxtel, dat tijdens het 
Weichselien is afgezet (circa 116.000 tot 11.500 jaar geleden). Het dekzand ligt in de omgeving van 
Schagen beneden het NAP en bestond uit een vlak landschap zonder ruggen of laagtes. Bij het 
stijgen van de zeespiegel in het Holoceen (vanaf ongeveer 11.500 jaar geleden) kwam de regio onder 
invloed van het water. In grote delen ontstond een pakket Basisveen, dat echter vaak erodeerde door 
de aanhoudende inbraken van de zee. In de kop van Noord-Holland werd tot circa 3.800 jaar geleden 
bij overstromingen vanuit het Zeegat van Bergen een laag klei afgezet, de zogenaamde oude zeeklei, 
behorende tot de Formatie van Naaldwijk, Afzettingen van Wormer. In het landschap waren 
daarnaast nog enkele getijdengeulen aanwezig die door de kleilagen sneden en die geleidelijk 
dichtslibten of verzandden (Westfriese afzettingen II, de voormalige Duinkerke 0 fase).  

Na 3.000 jaar geleden ontstond op de mariene klei een nieuwe veenlaag (Hollandveen, Formatie van 
Nieuwkoop). De zee bleef echter invloed houden op het gebied waardoor in het veengebied 
regelmatig een kleilaag werd afgezet, vaak vanuit een gat in de kust ten zuiden van Bergen. Het veen 
lag aan het oppervlak tot aan het begin van de Middeleeuwen. Vanaf deze periode werd het 
veenlandschap grootschalig ontgonnen. Dit hield in dat het veen werd ontwaterd en geschikt gemaakt 
werd voor onder andere landbouw. Door het ontwateren klonk het veen sterk in, waardoor het 
maaiveld sterk verlaagde. Hierdoor werd het landschap weer gevoelig voor overstromingen. Deze 
overstromingen vonden met name plaats tussen circa 1150 en 650 jaar geleden. Hierdoor werd er 
een kleilaag afgezet in het gebied (Walcheren Laagpakket). Deze laag ligt nog aan het oppervlak.  

2.2.2. Geomorfologie en hoogteligging 
Het plangebied staat op de geomorfologische kaart aangegeven als een bebouwd gebied. Op basis 
van de gekarteerde niet-bebouwde delen ten oosten en westen van Schagen is het aannemelijk dat 
het plangebied is gelegen in een hooggelegen vlakte van getij-afzettingen (Stichting voor 
Bodemkartering / Rijks Geologische Dienst 1981). Ten zuidoosten van het plangebied ligt een getij-
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inversierug met zee-erosiegeulen. Deze zones eindigen in de bebouwde gebieden waarschijnlijk ten 
zuiden van het plangebied. 

2.2.3. Bodem en grondwater 
Op de bodemkaart staat het plangebied aangegeven als een bebouwde zone (DLO-Staring Centrum 
1994). Op basis van de gebieden rondom de bebouwde zone van Schagen is het aannemelijk dat in 
het plangebied een poldervaaggrond aanwezig is. Deze kan zowel kalkrijk als kalkarm zijn. Een 
poldervaaggrond heeft een grijze ondergrond met roestvlekken in de niet slappe klei. De bovengrond 
is humeus. Er is echter weinig sprake van bodemvormende processen zoals in- en uitspoeling, vaak 
omdat het relatief jonge gronden betreft (de Bakker 1966) 

Ten oosten van de bebouwde zone van Schagen geldt een grondwatertrap V*. Dit houdt in dat het 
grondwater kunstmatig laag wordt gehouden waarbij het grondwater in het gebied maximaal 25 en 
minimaal 40 cm diep in de winter staat en in de zomer op minimaal 120 cm –mv. In de overige delen 
rondom Schagen geldt een grondwatertrap III. Dit houdt in dat het grondwater in de winter maximaal 
40 cm onder het maaiveld staat. In de zomer staat het grondwater tussen de 80 en 120 cm –mv. 

2.3. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Het plangebied staat op de gemeentelijke verwachtingskaart aangegeven als een gebied waar 
archeologisch onderzoek nodig is bij ingrepen met een omvang van meer dan 50 m2 en dieper reiken 
dan 35 cm -mv. Hieraan is geen expliciete archeologische verwachting gekoppeld, maar dit is de op 
één na strengste klasse in het archeologiebeleid van de gemeente Schagen en kan daarom worden 
gezien als een hoge verwachting, gebaseerd op de ligging in de historische dorpskern. 

Binnen het plangebied zijn geen waarnemingen en vondsten gemeld en geen eerdere onderzoeken 
uitgevoerd. In het plangebied zijn geen ondergrondse bouwhistorische waarden bekend 
(www.kich.nl). Wel valt de westelijke helft van het plangebied binnen een terrein dat op de 
Archeologische Monumentenkaart (AMK) als waardevol staan aangegeven. Dit betreft de oude 
dorpskern van Schagen rond het midden van de 19de eeuw (AMK-terrein 14800). Binnen dit AMK-
terrein zijn nog twee andere AMK-terreinen aangewezen. Circa 100 m ten zuiden van het plangebied 
ligt de markt met de kerk van Schagen (AMK-terrein 1740). Ter plaatse van de huidige kerk hebben 
mogelijk (houten) voorgangers gestaan. Circa 200 m ten zuiden van het plangebied ligt een voormalig 
kasteelterrein met gracht uit circa 1394 dat in 1820 is afgebroken (AMK-terrein 10559). In de 
ondergrond worden nog resten van funderingen verwacht.  

Binnen de historische dorpskern zijn diverse onderzoeken en waarnemingen gedaan (bijlage 2). Bij 
graafwerkzaamheden in 1982 werden enkele resten van tientallen laatmiddeleeuwse begravingen, 
aardewerk en bouwpuin van een bouwfase van de kerk uit de 12de -13de eeuw aangetroffen (Archis-
waarneming 15063). Bij archeologisch onderzoek aan de Markt zijn in 1999 bij een opgraving resten 
van 29 skeletten vanaf de 13de eeuw en enkele fragmenten aardewerk aangetroffen (Archis-
onderzoeksmelding 2053; Archis-waarneming 43954). Een jaar later is de aanleg van bomen in het 
zuiden van de Markt archeologisch begeleid, waarbij resten zijn aangetroffen van een aantal 
begravingen in de vorm van skeletmateriaal, houten graven, kledingresten zoals een riem en mogelijk 
resten van een muur rondom het kerkhof (Archis-waarneming 138763). Op de Markt is in het 
noordwesten een verzinkbaar toilet aangelegd onder archeologische begeleiding (Archis-
onderzoeksmelding 43991). Bij de begeleiding zijn resten aangetroffen van overstromingen vanaf de 
12de eeuw, resten van eerdere kerkgebouwen en plaveisel uit de 17de-18de eeuw.  

De onderzoeken ten zuiden van de Markt, binnen de historische kern, hebben vrijwel uitsluitend 
betrekking op het voormalige kasteelterrein.  

Direct ten oosten van het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van 
infrastructurele werkzaamheden aan de Langestraat, de Swelinckstraat-Thorbeckestraat, de Hoef en 
de Christoffelhof (Archis-onderzoeksmelding 32884). Op basis van de ontstaansgeschiedenis, 
eerdere verstoringen voor de aanleg van de huidige bebouwing en bestrating en de beperkte 
verstoring die de geplande werkzaamheden met zich mee zal brengen, is hier geen vervolgonderzoek 
geadviseerd. Het merendeel van dit onderzoek ligt niet in de dorpskern. Binnen dit onderzoek is 
eerder aan de Christoffelhof, circa 275 m ten oosten van het plangebied, een booronderzoek 

http://www.kich.nl/
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uitgevoerd waaruit is gebleken dat de ondergrond tot circa 60 cm –mv verstoord is en door de diverse 
overstromingen de aanwezige lagen zoals een veenpakket, geërodeerd zijn (Archis-
onderzoeksmelding 29799). Op basis hiervan is geen vervolgonderzoek geadviseerd.  

2.4. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Op het kadastrale minuutplan van uit 1811-1832 zijn het midden, zuiden en het oosten van het 
plangebied in gebruik als weiland. Het weiland in het oosten wordt gescheiden van het westen van 
het plangebied door een brede sloot, eveneens als het noordelijke deel van het plangebied. Het 
westen van het plangebied bestaat uit diverse percelen waarop bebouwing staat met achtertuinen. De 
huizen zijn gelegen aan een weg die direct op de Markt uitkomt,  

Begin jaren ’60 van de 20ste eeuw bestaat het plangebied ook nog uit weiland. De gebieden ten 
zuiden van het winkelcentrum en ten westen van de Nieuwstraat zijn wel al bebouwd. In de loop van 
de jaren ‘60 zijn de delen rondom het winkelcentrum bebouwd en is er een hele wijk aangelegd ten 
oosten van het plangebied. Het plangebied is echter nog weiland. In de loop van de jaren ‘70 is het 
winkelcentrum aangelegd en heeft het plangebied de huidige inrichting gekregen (watwaswaar.nl). 

2.5. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat op het dekzand mogelijk 
resten aanwezig zijn van menselijke aanwezigheid vanaf het Paleolithicum. De verwachting voor deze 
resten is echter zeer laag omdat het dekzandgebied laag is gelegen en bij gebrek aan hogere delen 
in het zandlandschap vanaf het Holoceen vrij nat zal zijn geweest. Bovendien zal deze laag niet 
worden aangetroffen binnen het onderzoek omdat deze om tientallen meters diep aanwezig is.  

Op het dekzand is een laag Basisveen gevormd. De verwachting voor archeologische resten op dit 
niveau is tevens zeer laag omdat deze laag waarschijnlijk (geheel) verspoeld is. Hierdoor zijn de 
eventueel aanwezige archeologische resten verdwenen. 

Op het pakket oude zeeklei is het mogelijk om resten uit de Bronstijd aan te treffen. Omdat deze laag 
is afgezet tijdens regelmatige overstromingen, waren de omstandigheden in het plangebied destijds 
niet gunstig voor bewoning.  

Vanaf de Bronstijd-IJzertijd is geleidelijk een pakket Hollandveen gevormd op het kleipakket. In de top 
van het Hollandveen worden resten verwacht vanaf de IJzertijd indien de top veraard is. Dit houdt in 
dat het veen aan het oppervlak heeft gelegen en ontwaterd was. Dit zijn de voorwaarden voor een 
bewoonbare veenlaag. De ontginning van het veen in de Middeleeuwen heeft het (natuurlijke) 
ontwateringsproces van het veen versneld. Hierdoor zijn mogelijk oudere resten verdwenen en is het 
veen sterk ingeklonken. Eventuele resten in de top van het veen dateren vanaf de IJzertijd tot in de 
Middeleeuwen. Hiervoor geldt een middelhoge verwachting, met name voor resten uit de 
Middeleeuwen. 

Door de ontginning van het veen kwam het veenlandschap laag te liggen en overstroomde het 
gemakkelijk. Hierdoor is een kleilaag afgezet op het veen, waarin resten mogen worden verwacht 
vanaf de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. De verwachting is middelhoog omdat het 
plangebied lange tijd slechts in gebruik is geweest als weiland en niet bebouwd was. Het westen van 
het plangebied was echter deel van achtererven, waarin mogelijk huisafval en resten van 
(huis)nijverheid aanwezig zijn en kent daarom een hoge verwachting. 

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen en om te controleren in hoeverre 
de bodemopbouw in het plangebied nog intact is, is er een Inventariserend Veldonderzoek, 
verkennende fase, uitgevoerd. 
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is 
gebleven en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, 
voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek 
bestond uitsluitend uit een booronderzoek. Een veldkartering was niet mogelijk vanwege de 
bestrating.  

3.2. Werkwijze 

In het plangebied aan de Nieuwstraat zijn vijf boringen gezet met een diepte van circa 2,0 m (bijlage 
4). Deze boringen zijn gelijkmatig verdeeld over de gebieden die verstoord zullen worden als gevolg 
van toekomstige graafwerkzaamheden ten behoeve van de geplande bebouwing (bijlage 3). Er is 
gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. Het veldonderzoek is 
uitgevoerd door dr. A.W.E. Wilbers (senior prospector).  

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma TerraIndex van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten vanuit de bebouwing. De hoogtes van de 
boringen (z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het Actueel Hoogtebestand van Nederland. De 
opgeboorde monsters zijn door middel van verbrokkelen in het veld onderzocht op de aanwezigheid 
van archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie en geologie 
In het plangebied is onderin de boringen mariene klei aangetroffen (pakket 1). Dit pakket bestaat uit 
vier lagen. De onderste laag (laag 1) is aangetroffen in boringen 1, 2, 3, 6, 7 en 8 en het betreft sterk 
zandige klei met zandlaagjes. De klei is lichtgrijs en kalkrijk. De top van deze laag bevindt zich op 
gemiddeld 1,5 m –mv. Laag 2 is een dunne laag matig humeuze klei met veenbrokjes en is 
aangetroffen in boringen 1, 3, 5 en 6. De laag is 10 cm dik en donkergrijs tot grijsbruin van kleur. Op 
het humeuze laagje ligt een laag zwak zandige klei die grijs en kalkrijk is, laag 3, met uitzondering van 
boring 6. De top van deze laag bevindt zich op gemiddeld 1,1 m –mv. Laag 4 betreft weer sterk 
zandige, grijze klei die in een laag van 30 tot 60 cm dik voorkomt. In boring 6 bevat deze laag resten 
van fosfaat en houtskool. Lagen 3 en 4 zijn niet aangetroffen in boring 2, waar deze lagen worden 
doorsneden door een geultje of een sloot. In deze slootvulling, bestaande uit sterk zandige klei zijn 
resten van baksteen, aardewerk, kolen en planten en kleibrokken aangetroffen. Deze vulling valt 
binnen pakket 2, samen met een humeuze laag die in de overige boringen aanwezig is op pakket 1. 
Deze humeuze laag is 10 cm dik, met uitzondering van boring 4 waar deze 40 cm dik is. De laag is 
omgewerkt, vlekkerig en bevat sporen van baksteen en aardewerk. De top van pakket 2 bevindt zich 
op circa 30 tot 70 cm –mv (gemiddeld -0,3 m NAP).  

Op pakket 2 is in alle boringen een pakket straatzand opgebracht van 30 tot 70 cm, pakket 3. In 
boring 3 ligt onder de 30 cm straatzand nog een laag van 30 cm beton.  

In de boringen 7 en 8, in het noorden van het plangebied, is de bodemopbouw afwijkend. Hier is in 
boring 7 een laag aangetroffen waarin resten aardewerk, puin, pijpensteeltjes, etc. voorkomen. Deze 
laag loopt van 0,6 tot circa 1,5 m –mv. Daarmee reikte het niveau met puin lager dan in de overige 
boringen. In boring 8 is er sprake van geleidelijk opgebouwde afzettingen die naar beneden steeds 
lichter van kleur slapper en worden, waarbij de klei onderin plantenresten bevat. 
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3.3.2. Bodemopbouw 
In het plangebied zijn twee bodems aanwezig. De oudste en diepste is de humeuze laag op circa 1,5 
m –mv, laag 2 van pakket 1. De dunne humeuze laag wijst erop dat dit enige tijd een oppervlak is 
geweest dat droog heeft gelegen aan het maaiveld. Deze bodem is aangetroffen in de boringen 1, 3, 
5 en 6. In boring 2 is deze doorsneden door de sloot en in boring 4 waarschijnlijk net niet aangeboord.  

De tweede bodem ligt onder het pakket straatzand. Dit betreft het oude maaiveld uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.  

Beide bodems bestaan slechts uit een humeuze laag, zonder bodemvormende processen zoals 
inspoeling in de onderliggende lagen. Dit geeft aan dat het jonge bodems zijn die slechts een relatief 
korte tijd aan het oppervlak hebben gelegen. In het geval van de bovenste bodem heeft het maximaal 
tien eeuwen aan het oppervlak gelegen. 

3.3.3. Archeologische indicatoren 
Er zijn tijdens het veldwerk twee fragmenten aardewerk aangetroffen. Het betreft een fragment 
roodbakkend geglazuurd aardewerk uit de 16de-17de eeuw dat is aangetroffen in de slootvulling in 
boring 2 op een diepte van circa 1,1-1,2 m -mv. Het was mogelijk onderdeel van een kom of een 
grape. Het tweede fragment is witbakkend aardewerk met loodglazuur met koperoxide aan beide 
zijden dat is aangetroffen in de humeuze laag onder het straatzand/beton in boring 3. Dit fragment 
dateert uit de 18de eeuw. In boring 7 zijn resten van pijpensteeltjes aangetroffen, maar deze waren 
niet dateerbaar. 

In boring 6 zijn de indicatoren fosfaat en houtskool aangetroffen op een diepte van circa 1,0 tot 1,6 m 
–mv. 

3.4. Interpretatie 

In het plangebied is sprake van mariene afzettingen, afkomstig van diverse overstromingen. Op basis 
van de zandigheid is het mogelijk om de afzettingen in te delen in meerdere fasen. Bovendien is het 
humeuze laagje in de boringen 1, 3, 5 en 6 getuige van een onderbreking in de overstromingen, 
waarbij het plangebied gedurende een tijd droog aan het oppervlak heeft gelegen, waarbij er een 
bodem kon vormen. Op deze laag is het mogelijk om resten aan te treffen van menselijke bewoning 
en activiteiten. De humeuze laag is niet dateerbaar, waardoor de verwachting voor archeologische 
resten niet met zekerheid gespecificeerd kan worden. Mogelijk dateert deze laag uit de late 
prehistorie.  

Er is geen pakket Hollandveen aangetroffen in het plangebied. Mogelijk is deze laag volledig 
verspoeld omdat er brokken veen zijn aangetroffen in de onderste bodem.  

In en op de zandige klei worden geen archeologische resten verwacht omdat deze lagen zijn afgezet 
tijdens overstromingen en dus onder omstandigheden die niet gunstig zijn voor bewoning. Eventuele 
resten die aangetroffen worden, zijn waarschijnlijk verspoeld.  

Op de klei is een humeuze bodem aanwezig, de jongste bodem. Hierin worden resten verwacht vanaf 
de Late Middeleeuwen, na de laatste overstromingsfase. Op basis van de bewoningsgeschiedenis 
van Schagen is deze waarschijnlijk in de Late Middeleeuwen A gevormd. Vanaf deze periode tot en 
met de aanleg van het straatzand en beton bij de bouw van het winkelcentrum in het midden van de 
20ste eeuw kunnen resten worden verwacht in het plangebied. Het aantreffen van aardewerk uit de 
Nieuwe Tijd bevestigt menselijke aanwezigheid en activiteiten in/om het plangebied.  
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4. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van RBOI Rotterdam-bv zijn in januari 2012 een archeologisch bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in verband met de geplande 
(her)ontwikkeling van het plangebied aan de Nieuwstraat ten noorden van het Makadoplein in 
Schagen, gemeente Schagen.  

Op basis van het bureauonderzoek en veldonderzoek worden met name resten verwacht uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. In deze periode was het plangebied en/of de directe omgeving van het 
plangebied in gebruik door de mens. De ligging ten opzichte van de Markt en binnen het historisch 
centrum van Schagen maakt het zeer aannemelijk dat er archeologische resten aanwezig zijn binnen 
het plangebied. 

4.1. Beantwoording vraagstelling 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt in het noordelijk zeekleigebied.  

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

De bodemopbouw in het plangebied is vrijwel intact. Het aanbrengen van de laag straatzand heeft het 
voormalig oppervlak niet zodanig verstoord dat deze niet meer aanwezig is. De diverse 
overstromingen in de ondergrond hebben mogelijk wel de laag Hollandveen volledig geërodeerd, 
waardoor deze laag, indien aanwezig, met eventuele archeologische resten is verdwenen. In de 
ondergrond is tevens een oude bodem aanwezig die niet verspoeld is door latere overstromingen. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte 
ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

Op een diepte van 0,3 tot 0,7 m –mv (circa -0,2 tot -0,5 m NAP) is het mogelijk om archeologische 
resten vanaf de Late Middeleeuwen aan te treffen. Het oude maaiveld in de ondergrond, op een 
diepte van circa 1,5 m –mv (circa -1,3 m NAP), kan mogelijk oudere archeologische resten bevatten, 
maar hier is geen datering aan te geven.  

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Het was verwacht om mogelijk Hollandveen aan te treffen, maar dit is niet in de boringen 
aangetroffen. Er werden geen bewoonbare lagen verwacht tussen de diverse overstromingsfasen. 
Tijdens het veldwerk is echter wel een oud maaiveld aangetroffen in het plangebied, al is de datering 
van deze laag niet duidelijk. De verwachting was hoog voor archeologische resten vanaf de Late 
Middeleeuwen in samenhang met de ligging in de historische dorpskern van Schagen en dit is 
bevestigd tijdens het onderzoek door het aantreffen van een intacte bodem met resten uit de Nieuwe 
Tijd A en B. 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

Er zijn twee fragmenten aardewerk aangetroffen in het plangebied. Beide fragmenten zijn 
aangetroffen in de humeuze laag uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Een fragment 
roodbakkend geglazuurd aardewerk uit de 16de eeuw is gevonden in de slootvulling en een scherf 
witbakkend aardewerk met loodglazuur en koperoxide is aangetroffen in het oude oppervlak in boring 
3 op circa 60-70 cm –mv. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 
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De voorgenomen werkzaamheden zullen het niveau uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 
volledig verstoren. Het is niet duidelijk of het oudere humeuze niveau op circa -1,5 m –mv tevens 
verstoord zal worden. Indien graafwerkzaamheden dieper gaan dan -1,3 m NAP zal ook dit niveau, 
met eventuele archeologische resten, worden verstoord.  

4.2. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied een niveau met archeologische resten 
vanaf de Late Middeleeuwen bevat. Tussen de -0,2 en -0,4 m NAP ligt de top van dit niveau. Op 
basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om 
vervolgonderzoek uit te laten voeren. Indien de werkzaamheden dieper reiken dan -1,3 m NAP zal 
tevens op deze diepte een onderzoek moeten worden gedaan. De beste methode om de 
archeologische niveau(s) te onderzoeken is aan de hand van een proefsleuvenonderzoek. Er wordt 
geadviseerd om proefsleuven aan te leggen bij boring 6 in het zuiden omdat dit in de oude kern van 
Schagen valt en hier fosfaat en houtskool zijn aangetroffen,  bij boring 1 omdat hier achtererven van 
bewoning hebben gelegen en een proefsleuf bij boringen 7 en 8 omdat hier tevens oude tuinen en 
mogelijk bebouwing hebben gelegen. Bij de plaatsbepaling van de sleuven moet rekening worden 
gehouden met de ligging van oude sloten. 

NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in 
dit geval de Gemeente Schagen. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan 
worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Voor alle gravende onderzoeken, waaronder proefsleuven, dient voorafgaand aan de uitvoering van 
het onderzoek een Programma van Eisen geschreven te worden. Dit Programma van Eisen moet 
goedgekeurd worden door de bevoegde overheid (de Gemeente Schagen) alvorens met het 
onderzoek kan worden begonnen.  

4.3. Betrouwbaarheid  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden.  
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Lijst van afkortingen en begrippen  

Afkortingen 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
CHW  Cultuurhistorische Waardenkaart 
GPS  Global Positioning System 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
Verklarende woordenlijst 
antropogeen  door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
Edelmanboor  een handboor voor bodemonderzoek 
horizont  kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 

de bodem 
in situ in de oorspronkelijke context, onverstoord 
silt   zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
vaaggrond  grond zonder duidelijke tekenen van bodemvorming 
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grijsgeel, straatzand

-30

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
sporen kolen, sporen 
planten, brokken klei, 
donker grijsbruin, ca1 
omg vlekkerig sloot?

-130

Klei, matig siltig, matig 
humeus, zwak 
houthoudend, 
donkergrijs, ca1 omg 
vlekkerig

-140

Klei, sterk zandig, 
laagjes zand, lichtgrijs, 
ca3

-190

Boring: 3

X: 115185

Y: 533612

Hoogte (m NAP): 0,1

0

50

100

150

200

250

tegel10

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig 
wortelhoudend, 
lichtgrijs, straatzand

-20

Volledig beton, grijs

-50

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, zwak 
roesthoudend, sporen 
aardewerk, 
donkergrijs, mn2 ca1 
omg vlekkerig stevig

-60

Klei, sterk zandig, 
lichtgrijs, ca3

-100

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, ca3

-130

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, brokken 
veen, licht grijsbruin, 
ca1 slap

-140

Klei, sterk zandig, 
laagjes zand, lichtgrijs, 
ca3

-270

Boring: 4

X: 115227

Y: 533615

Hoogte (m NAP): 0,3

0

50

100

150

200

groenstrook30

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
schelphoudend, 
bruingeel, straatzand

-40

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, sporen 
baksteen, donkergrijs, 
ca1 omg vlekkerig

-80

Klei, sterk zandig, 
grijs, ca3

-110

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, ca3

-170



Projectcode: 29980811

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 5

X: 115265

Y: 533616

Hoogte (m NAP): 0,2

0

50

100

150

200

klinker20

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, licht grijsgeel, 
straatzand

-40

Klei, sterk zandig, 
zwak humeus, 
donkergrijs, ca1 omg 
vlekkerig mn1

-50

Klei, sterk zandig, 
lichtgrijs, ca3

-100

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, ca3

-170

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, licht 
grijsbruin, ca1

-180

Boring: 6

X: 115211

Y: 533500

Hoogte (m NAP): 0,2

0

50

100

150

200

klinker20

Klinker13

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruinbeige

-60

Klei, zwak zandig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
sporen schelpen, 
bruingrijs

-80

Klei, matig siltig, matig 
fosfaathoudend, 
sporen houtskool, 
lichtgrijs

-140

Klei, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-150

Klei, matig siltig, 
lichtgrijs

-160

Klei, matig zandig, 
laagjes zand, lichtgrijs-180

Boring: 7

X: 115177

Y: 533638

Hoogte (m NAP): 0,2

0

50

100

150

200

klinker20

Klinker13

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruinbeige

-40

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, matig 
baksteenhoudend, 
zwak 
aardewerkhoudend, 
sporen roest, 
donkerbruin, 
pijpesteeltjes

-90

Klei, matig zandig, 
laagjes veen, sporen 
baksteen, sporen puin, 
bruingrijs

-130

Klei, sterk zandig, 
laagjes zand, lichtgrijs

-180

Boring: 8

X: 115125

Y: 533660

Hoogte (m NAP): 0

0

50

100

150

200

klinker0

Klinker-7

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruinbeige, ro 1 
einde zandlaag

-50

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, 
sporen schelpen, 
grijsgroen, geleidelijk 
kleurverandering dr > li

-100

Klei, matig siltig, 
sporen planten, 
grijsbruin

-130

Klei, zwak zandig, 
zwak schelphoudend, 
laagjes zand, licht 
grijsgroen

-200



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



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 
Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 
Zeer fijn 105-150 µm 
Matig fijn 150-210 µm 
Matig grof 210-300 µm 
Zeer grof 300-420 µm 
Uiterst grof 420-2000 µm 
 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 
FFC Fosfaatconcreties 
FOV Fosfaatvlekken 
MNC Mangaanconcreties 
ROV Roestvlekken 
VIV Vivianiet 
VKZ Verkiezeling 
ZAV Zandverkittingen 
 
Bodemkundige interpretaties 
Code Bodemkundige 

interpretaties 

BOD Bodem 
BOV Bouwvoor 
ESG Esgrond 
GLE Gleyhorizont 
HIN Humusinspoeling 
INH Inspoelingshorizont 
KAT Katteklei 
KBR Klei, brokkelig 
LOO Loodzand 
MOE Moedermateriaal 
OMG Omgewerkte grond 
OPG Opgebrachte grond 
OXR Oxidatie-reductiegrens 
POD Podzol 
RYP Gerijpt 
TKL Top kalkloos 
TRP Terpaarde 
UIT Uitspoelingshorizont 
VEN Vegetatieniveau 
VNG Gelaagd vegetatieniveau 
VRG Vergraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 
Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 
BHAC AC-horizont Overgangshorizont 
BHAE AE-horizont Overgangshorizont 
BHB B-horizont Inspoelingshorizont 
BHBC BH-horizont Overgangshorizont 
BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 
BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 
BHEB EB-horizont Overgangshorizont 
BHO O-horizont Strooisellaag 
BHR R-horizont Vast gesteente 
 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 
Afkorting Afmeting 

overgangszone 
Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 
Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 
CA2 Kalkarm 
CA3 kalkrijk 
 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 
BST Baksteen 
GLS Glas 
HKB Houtskoolbrokken 
HKS Houtskoolspikkels 
MXX Metaal 
OXBO Onverbrand bot 
OXBV Verbrand bot 
SGK Gebroken kwarts 
SLA Slakken/sintels 
SVU Vuursteen 
SXX Natuursteen 
VKL Verbrande klei 
VSR Visresten 
 



 

   

Bijlage 5: Periodentabel
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0441.BPMakado-0001 met de bijbehorende regels en bijlagen.  

1.2  aan-huis-verbonden beroep 
de uitoefening van: 
 een dienstverlenend beroep of bedrijf; 
 een webwinkel- of postorderbedrijf zonder opslag van goederen; 
in een woning en/of daarbij behorende aan- en bijgebouwen, waarbij de woning in 
overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende beroeps- of 
bedrijfsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de 
woonfunctie. 

1.3  aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waarvoor 
ingevolge dit bestemmingsplan regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden. 

1.4  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  achtererf 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het 
hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan. 

1.6  antenne-installatie 
een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in 
een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie. 

1.7  archeologisch onderzoek 
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 
beschikt. 

1.8  archeologische waarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 
overblijfselen uit oude tijden. 
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1.9  bebouwing 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.10  bedrijf 
een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren, inzamelen, 
verwerken, verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen. 

1.11  bedrijfsvloeroppervlakte 
de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe 
behorende magazijnen en overige dienstruimten. 

1.12  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 

1.13  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.14  bevoegd gezag 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.15  bijgebouw 
een op zich zelf 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. 

1.16  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
van een standplaats. 

1.17  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 

1.18  bouwmarkt 
een al dan niet overdekt detailhandelsbedrijf, waarin een volledig of nagenoeg volledig 
assortiment aan bouwmaterialen en doe-het-zelfproducten uit voorraad wordt aangeboden. 

1.19  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 

1.20  bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel. 

1.21  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 
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1.22  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.23  detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, 
verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.  

1.24  dienstverlening 
bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en 
maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, 
schoonheidsinstituten, fotostudio’s en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en 
inrichtingen, evenwel met uitzondering van seksinrichtingen. 

1.25  eerste verdieping 
een tweede bouwlaag van een gebouw, met dien verstande dat onder eerste bouwlaag een 
souterrain of kelder niet daaronder wordt begrepen. 

1.26  erf 
het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw 
en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en de 
bestemming deze inrichting niet verbiedt. 

1.27  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 

1.28  grootschalige detailhandel 
detailhandel in de volgende categorieën: 
a. detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen; 
b. detailhandel in volumineuze goederen, zoals auto's, boten, motoren, caravans, 

landbouwwerktuigen en grove bouwmaterialen en daarmee rechtstreeks samenhangende 
artikelen, zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en materialen; 

c. tuincentra; 
d. grootschalige detailhandelsbedrijven in meubels, keukens en badkamers, al dan niet - in 

ondergeschikte mate - in combinatie met woninginrichting en stoffering; 
e. bouwmarkten. 

1.29  hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

1.30  horeca 
een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse 
worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt. 
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1.31  kantoor 
een gebouw dat door indeling en inrichting kennelijk is bestemd te worden gebruikt voor 
administratieve werkzaamheden. 

1.32  NEN 
door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het 
moment van vaststelling van het plan. 

1.33  nutsvoorzieningen 
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur 
voor telecommunicatie. 

1.34  overkapping  
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak. 

1.35  peil 
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, de hoogte van de 

weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst, de hoogte 

van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw. 

1.36  plan 
het bestemmingsplan Makado Schagen van de gemeente Schagen. 

1.37  seksinrichting 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch 
pornografische aard plaatsvinden; onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een 
seksbioscoop, een seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, 
waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 

1.38  Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 
de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' die als Bijlage 1 van deze regels deel 
uitmaakt. 

1.39  Staat van Horeca-activiteiten 
de Staat van Horeca-activiteiten die als Bijlage 2 van deze regels deel uitmaakt. 

1.40  standplaats 
een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte 
daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met 
de aarde verbonden en voor bedrijfsmatige doeleinden geschikte ruimte. 

1.41  verkoopvloeroppervlakte 
de vloeroppervlakte van voor het publiek toegankelijke winkelruimten. 
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1.42  voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als 
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

1.43  voorgevellijn 
denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een bouwwerk. 

1.44  webwinkel- en postorderbedrijf 
de uitoefening van detailhandel, zonder de uitstalling ten verkoop, waarbij de goederen 
uitsluitend worden verkocht door middel van een schriftelijke en/of elektronische opdracht en 
die niet ter plaatse aan de koper ter hand wordt gesteld. 

1.45  woning 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden; 

1.46  zijerf 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat 
hoofdgebouw tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor- en achtergevel. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen 
worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2  bouwhoogte van een antenne-installatie 
a. ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne-installatie: tussen het peil en het hoogste 

punt van de (schotel)antenne-installatie; 
b. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne-installatie: tussen de 

voet van de (schotel)antenne-installatie en het hoogste punt van de 
(schotel)antenne-installatie. 

2.3  bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.4  breedte, lengte en diepte van een gebouw 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 
scheidingsmuren. 

2.5  dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.6  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. 

2.7  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. 

2.8  oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 

2.9  vloeroppervlakte 
de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 
 
 
 



  67  

 

  
Adviesbureau RBOI   060904.16366.00 
Rotterdam / Middelburg  

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Centrum 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. dienstverlening; 
b. detailhandel; 
c. bedrijven tot en met categorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'; 
d. horeca, tot en met categorie 2 uit de Staat van Horeca-activiteiten; 
e. wonen, uitsluitend op de verdiepingen waarbij toegangen en bergingen ook vanaf de 

begane grond zijn toegestaan, met aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven; 
f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer  - in- en uitgang 

parkeergarage' tevens een in- en uitrit van de parkeergarage; 
en tevens voor: 
g. parkeervoorzieningen, in de vorm van parkeerdekken op gebouwen ten behoeve van de 

bestemming; 
met de daarbij behorende: 
h. groenvoorzieningen; 
i. openbare nutsvoorzieningen; 
j. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
k. laad- en losvoorzieningen; 
l. verhardingen; 
m. water. 

3.2  Bouwregels 
a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

1. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 
2. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;  
3. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte; 
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

1. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 10 m bedragen; 
2. voor het overige mag de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen. 
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3.3  Afwijken van de gebruiksregels 
a. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.1 voor de 

vestiging van bedrijven die niet zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
'functiemenging', mits deze bedrijven naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat 
van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, voor wat 
betreft geur, stof, gevaar en geluid, kunnen worden gelijk gesteld met de bedrijven die wel 
zijn genoemd. 

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder sub a kan uitsluitend worden verleend indien 
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
2. het straat- en bebouwingsbeeld; 
3. de sociale veiligheid; 
4. de verkeersveiligheid; 
5. de woonsituatie. 

3.4  Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 
a. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;  
b. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan;  
c. grootschalige detailhandel is niet toegestaan;  
d. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en -bedrijven bedraagt 

ten hoogste 40% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning met een maximum van 
40 m²; 

e. het gezamenlijk bedrijfsvloeroppervlak van horeca uit categorie 2 bedraagt niet meer dan 
1.000 m2. 
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Artikel 4  Waarde - Archeologie - 2 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Waarde - Archeologie - 2’ aangewezen gronden zijn behalve voor de daar 
voorkomende bestemmingen mede bestemd voor de bescherming van de aan de grond eigen 
zijnde archeologische waarden. 

4.2  Bouwregels 
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mogen op deze gronden geen 
gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van: 
a. gebouwen ter vervanging van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande oppervlakte met 

niet meer dan 50 m² wordt uitgebreid; 
b. nieuwe gebouwen met een oppervlakte van maximaal 50 m²; 
c. uitbreiding van bestaande gebouwen met maximaal 50 m².. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2 
voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits: 
a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig 

worden geschaad, dan wel; 
c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden verstoord; 
d. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van 
opgravingen; 

e. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de 
archeologische monumentenzorg. 

Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.3 wordt verleend, wordt door het 
bevoegd gezag om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en 

ophogen van gronden; 
2. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, 

parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen; 
3. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 

waterpartijen en het aanbrengen van drainage; 
4. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 

communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en 
apparatuur; 

5. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van 
gronden en het rooien van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden 
verwijderd. 

   



70  

 

  
Adviesbureau RBOI   060904.16366.00 
Rotterdam / Middelburg  

b. Een omgevingsvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het 
uitvoeren van het ander werk dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten 
gevolgen, blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van 
het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden 
tegemoetgekomen. 

c. Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 
1. andere werken waarbij de gronden niet dieper worden geroerd dan 0,35 m; 
2. andere werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 
3. andere werken die op het moment van het inwerkingtreden van het plan in uitvoering 

zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan 
wel verleende vergunning; 

4. andere werken als onderdeel van een ingreep in de bodem met een oppervlakte van 
maximaal 50 m²; 

5. andere werken waarvoor een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 nodig is. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 5  Antidubbeltelregel 

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. 
 
 
 

Artikel 6  Algemene bouwregels 

6.1  Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingen, 
aanduidingsgrenzen en regels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m 
bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m 
bedraagt; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 
1,5 m bedraagt.  

 
 
 

Artikel 7  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de 
bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft: 
a. de ruimte tussen bouwwerken; 
b. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels 

8.1  Maten en bouwgrenzen 
Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen 
mogen ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden 
vergroot. 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 
gronden en bouwwerken. 
 
 
 

Artikel 9  Algemene wijzigingsregels 

9.1  Waarde archeologie 
Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen en een of meer 
bestemmingsvlakken van de bestemming Waarde - Archeologie geheel of gedeeltelijk 
verwijderen, indien: 
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 

aanwezig zijn; 
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat 

het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische 
waarden voorziet. 

 
 
 

Artikel 10  Overige regels 

10.1  Werking wettelijke regelingen 
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 11  Overgangsrecht 

11.1  Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan 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 tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a 
met maximaal 10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

11.2  Overgangsrecht gebruik 
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 12  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Makado Schagen'. 
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Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 
 

- niet van toepassing of niet relevant 
< kleiner dan 
> groter  
= gelijk aan 
cat.  categorie 
e.d.  en dergelijke 
kl.  klasse 
n.e.g.  niet elders genoemd 
 

o.c.  opslagcapaciteit 
p.c.  productiecapaciteit 
p.o.  productieoppervlak 
b.o. bedrijfsoppervlak 
v.c.  verwerkingscapaciteit 
u  uur 
d  dag 
w  week 
j  jaar 
 

 
  

Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten 
'functiemenging' 



SBI-CODE 
1993   OMSCHRIJVING   
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW   
014 0 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:   
014 2 - algemeen (onder andere loonbedrijven), b.o < 500 m² B1 
014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m² B1 
        
15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN   
151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:   
151 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m² B2 
1552 2 Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m² B1 
1581 1 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, chargeovens, v.c. < 7.500 kg meel/week B1 
1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:   
1584 3 - cacao- en chocoladefabrieken, vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m² B1 
1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m² B1 
1593 t/m 
1595   Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke 

B1 

     
17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL   
174, 175   Vervaardiging van textielwaren B2 
176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen B2 
     
18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT   
181   Vervaardiging kleding van leer B2 
182   Vervaardiging van kleding en –toebehoren (exclusief leer) C 
     

20 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN DERGE-
LIJKE 

  

203, 204, 
205 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² 

B2 

205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken B1 
     
22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA   
2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen B1 
2223 A Grafische afwerking A 
2223 B Binderijen B1 
2224   Grafische reproductie en zetten B1 
2225   Overige grafische activiteiten B1 
223   Reproductiebedrijven opgenomen media A 
     
24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN   
2442 0 Farmaceutische productenfabrieken:   
2442 2 - verbandmiddelenfabrieken C 
     
26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN   
2612   Glas-in-lood-zetterij B1 
2615   Glasbewerkingsbedrijven B2 
262, 263 0 Aardewerkfabrieken:   
262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW B1 
267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:   
267 2 - indien p.o. < 2.000 m² B2 
2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken B2 
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28 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHINES/TRANSPORT-
MIDDELEN) 

  

281 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² B2 
284 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m² B2 
2852 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m² B2 
287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m²  B2 
     
30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS   
30 A Kantoormachines- en computerfabrieken B1 
     
33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN   
33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke B1 
     
36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.   
361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² A 
362   Fabricage van munten, sieraden en dergelijke B1 
363   Muziekinstrumentenfabrieken B1 
3661.1   Sociale werkvoorziening B1 
     
40 - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER   
40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   
40 C1 - < 10 MVA B1 
40 D0 Gasdistributiebedrijven:   
40 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties categorie A A 
40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C B1 
40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   
40 E2 - blokverwarming B1 
     
41 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER   
41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   
41 B1 - < 1 MW B1 
     
45 - BOUWNIJVERHEID   
45 3 Aannemersbedrijf of bouwbedrijf met werkplaats, b.o. < 1.000 m² B1 
453   Bouwinstallatie algemeen (exclusief spuiterij) B1 
453  Elektrotechnische installatie B1 
     
50 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS   
501, 502, 
504   

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven (exclusief plaatwerkerij 
of spuiterij) 

B1 

5020.4 B Autobeklederijen A 
5020.5   Autowasserijen B1 
503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires B1 
     
51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING   
5134   Groothandel in dranken C 
5135   Groothandel in tabaksproducten C 
5136   Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk C 
5137   Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen C 
514   Groothandel in overige consumentenartikelen C 
5148.7 0 Groothandel in vuurwerk en munitie:   
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5148.7 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton C 
5153 0 Groothandel in hout en bouwmaterialen:   
5153 1 - algemeen C 
5153 2 - indien b.o. < 2.000 m² B1 
5153.4 4 Zand en grind:   
5153.4 6 - indien b.o. < 200 m² B1 
5154 0 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   
5154 1 - algemeen C 
5154 2 - indien b.o. < 2.000 m² B1 
5156   Groothandel in overige intermediaire goederen C 

5162 2 
Groothandel in machines en apparaten, opp >= b.o. 2.000 m², exclusief machines voor 
de bouwnijverheid 

C 

5162   
Groothandel in machines en apparaten, opp < 2.000 m², exclusief machines voor de 
bouwnijverheid   

B1 

517   Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en dergelijke) C 
     
52 - REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN   
527   Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen) A 
     
60 - VERVOER OVER LAND   
6022   Taxibedrijven B1 
6024 1 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m² C 
603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen B1 
     
63 - DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER   
6321  Caravanstalling B1 
     
64 - POST EN TELECOMMUNICATIE   
641   Post- en koeriersdiensten C 
     
71 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN   
711   Personenautoverhuurbedrijven B2 
712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) C 
713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen C 
     
72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE   
72 A Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke A 
72 B Datacentra B1 
     
73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK   
732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek A 
     
74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING   
7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales C 
7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke A 
     
90   MILIEUDIENSTVERLENING   
9001 B Rioolgemalen B1 
     
93 - OVERIGE DIENSTVERLENING   
9301.3 A Wasverzendinrichtingen B1 
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1 

 
Categorie I 'lichte horeca' 
Horecabedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend 
overdag en 's avonds zijn geopend. Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van etenswaren, 
maaltijden en dranken al dan niet in combinatie met het tegen vergoeding verstrekken van 
logies. Hierdoor veroorzaken zij slechts beperkte hinder voor omwonenden. Binnen deze 
categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden: 
 
1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

Horecabedrijven zoals: 
- broodjeszaak, crêperie, croissanterie; 
- cafetaria, koffiebar, theehuis; 
- lunchroom; 
- ijssalon; 
- snackbar; 

 
1b. Overige lichte horeca 
 Horecabedrijven zoals: 

- bed & breakfast; 
- bistro, eetcafé; 
- hotel; 
- hotel-restaurant; 
- kookstudio; 
- poffertjeszaak/pannenkoekenhuis; 
- pension; 
- restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice); 
- shoarmazaak/grillroom; 
- wijn- of whiskyproeverij. 

 
1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking 

Horeca bedrijven zoals: 
- bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een vloeroppervlak1) van meer dan 

400 m²; 
- restaurant met bezorg- en/of afhaalservice. 

 
Categorie 2 'middelzware horeca' 
Bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend ook delen 
van de nacht zijn geopend. Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van dranken al dan niet in 
combinatie met het verstrekken van etenswaren en  maaltijden. Hierdoor kunnen zij aan-
zienlijke hinder voor omwonenden veroorzaken: 
Horeca bedrijven zoals: 
- bedrijven uit categorie 1 die gelet op de aard van hun omgeving ook delen van de nacht 

geopend zijn; 
- bar, bierhuis, café, pub; 
- biljartcentrum; 
- café-restaurant. 
 

                                                      
1)  Zie toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten. 
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Categorie 3 'zware horeca' 
Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn. Dit hoofdzakelijk voor 
de verstrekking van dranken al dan niet in combinatie met etenswaren en maaltijden en die 
tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving 
met zich mee kunnen brengen: 
Horecabedrijven zoals: 
- bar-dancing;  
- dancing; 
- discotheek; 
- nachtclub; 
- zalenverhuur/partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-

/dansevenementen). 
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