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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Ter plaatse van Voert 10 in de gemeente Bergen (Noord-Holland) is een bedrijfswoning 
aanwezig met gebouwen die ten dienste staan als recreatieve appartementen. Door 
initiatiefnemer is een verzoek ingediend om de bestaande bebouwingen te slopen en ter plaatse 
één nieuwe woning te realiseren. Deze ontwikkeling is in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan. Onderhavig bestemmingsplan heeft als doel de herontwikkeling van deze 
gronden ten behoeve van een woning aan Voert 10 juridisch-planologisch mogelijk te maken. 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van de kern Bergen (NH), aan de Voert. Het perceel 
wordt omringd door woningen aan de noord-, west- en zuidzijde. Aan de oostzijde bevindt zich 
aan de overzijde van de Voert een watergang met daarachter agrarische gronden. Het 
plangebied is weergegeven in figuur 1.1. 
 

 
Figuur 1.1  Ligging plangebied Voert 10 
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1.3  Vigerende bestemmingsplannen 

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid dat op 24 
maart 2009 door de gemeenteraad van Bergen (NH) is vastgesteld. De gronden zijn hierin 
bestemd voor Recreatie, met de aanduidingen 'verblijfsrecreatieve appartementen' en 
'bedrijfswoning'. Het realiseren van een nieuwe (burger)woning is binnen deze bestemming 
niet toegestaan. 

1.4  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 volgt allereerst een projectomschrijving van de huidige situatie en de 
toekomstige ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt het plan aan het relevante vigerende beleid 
getoetst. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de uitgevoerde onderzoeken naar verschillende 
sectorale aspecten behandeld. In hoofdstuk 5 wordt de bestemmingsregeling uiteen gezet en 
tot slot wordt in hoofdstuk 6 op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het 
plan ingegaan. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

2.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de beoogde ontwikkeling beschreven aan de hand van de bestaande 
situatie binnen het plangebied en de omgeving hiervan. Daarnaast wordt de toekomstige 
situatie beschreven, waarbij wordt ingegaan op het bouwplan en de inpassing van het 
bouwplan in de omgeving. Tot slot wordt een conclusie gegeven over de aanvaardbaarheid van 
het bouwplan. 

2.2  Bestaande situatie 

De wijk Westdorp 
Het perceel Voert 10 is gelegen in de wijk Westdorp ten zuidwesten van de historische kern van 
Bergen. Bij het ontstaan van de wijk Westdorp hebben de zogenaamde Van Reenen-servituten 
een belangrijke rol gespeeld. Deze particuliere erfdienstbaarheden, die als voorloper 
beschouwd kunnen worden van de huidige bouwbepalingen en bouwverordeningen, bepaalden 
destijds het toegestane gebruik en bebouwing op de gronden. Deze zijn in zekere zin nog 
steeds relevant in de huidige ruimtelijke situatie . 
Westdorp is een vooroorlogse uitbreidingswijk van Bergen. De woningen binnen de wijk liggen 
vrijstaand op ruime afstand van elkaar. De rooilijnen van de woningen variëren ten opzichte 
van elkaar, maar houden wel ruim afstand tot de weg. De woningen dateren uit de periode 
1910-1930 en worden gekenmerkt door de ruime maat op grote percelen, de onderlinge 
afstand tot elkaar en de groene, bosrijke omgeving. De woningen bestaan veelal uit één of twee 
woonlagen en hebben een variatie in kapvorm en -richting. De woningen zijn gedetailleerd, 
maar er is wel sprake van een grote verscheidenheid in vormen en kleuren. Het karakter van 
het gebied wordt met name bepaald door de ruime opzet en de groene, openbare ruimte en 
specifieke kenmerken van de bebouwing. 
 
Plangebied Voert 10 
De Voert 10 is gelegen op de grens van het landelijk gebied en de bebouwde kom. Aan de 
oostzijde van de Voert zijn agrarische gronden aanwezig, waardoor sprake is van een weids 
uitzicht vanaf het perceel. Aan de overige zijden staan vrijstaande woningen. In het gebied 
vormt Voert 10 met haar functie een uitzondering. De recreatieve functie, in de vorm van 
verblijfsrecreatieve appartementen, is een uitzondering op de woonfunctie in de rest van dit 
deel van Bergen. Op het perceel zijn drie gebouwen aanwezig. De woning, grenzende aan de 
Voert, is bestempeld als bedrijfswoning en bestaat uit één woonlaag met een ruime kap. De 
appartementen hierachter bestaan uit twee woonlagen met een flauwe kap, waarbij aan de 
zijkant een ruime uitbouw aanwezig is. Tot slot is achter op het terrein nog een 
appartementengebouw aanwezig, bestaande uit één bouwlaag met kap. 
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Figuur 2.1  Huidige situatie Voert 10 

2.3  Nieuwe situatie 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van een woning met bijgebouw. Hiertoe zal 
de bestaande bebouwing worden gesloopt. De totale bebouwing zal nagenoeg gelijk blijven 
(bijna 450 m2). Het nieuwe hoofdgebouw zal, in vergelijking met de bestaande bebouwing, 
verder naar achteren liggen en zal in het midden van het perceel worden gebouwd. De 
maatvoering van de woning met het bijgebouw past binnen de regels zoals deze gelden binnen 
de bestemming Wonen-Westdorp in het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. Het perceel 
is ruim opgezet en ligt tussen veel opgaand groen.  
 
Het nieuwe hoofdgebouw heeft een breedte van 16,4 m en is 14,8 m diep. Aan de rechterzijde 
achter het hoofdgebouw wordt nog een aanbouw gerealiseerd die qua vormgeving en karakter 
bij het hoofdgebouw past met een omvang van 9,4 bij 6,3 m. Deze aanbouw moet daarom ook 
gezien worden als onderdeel van het hoofdgebouw. Het hoofdgebouw heeft een goothoogte 
van 7 m en een nokhoogte van 10 m en ligt binnen de minimale afstanden tot de 
perceelsgrenzen, overeenkomstig de regeling in het vigerende bestemmingsplan en 
overeenkomstig de huidige bebouwing in de omgeving. De woning wordt voorzien van een 
schilddak, dit is een dakvorm met aan alle vier de zijden van de woning een kort stuk kap van 
ongeveer 45° en met een platte afdekking in het midden. In figuur 2.2 en 2.3 zijn een voor- en 
bovenaanzicht van de toekomstige situatie opgenomen.  
Aan de rechterzijde naast het hoofdgebouw, ter hoogte van de uitstekende deel, staat een 
bijgebouw van bijna 50 m². Het bijgebouw heeft een goot- en nokhoogte van respectievelijk 3 
m en 5 m. De bebouwing staat 2 m van de zijdelingse perceelgrens af.  
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Planologisch gezien past de woning in de omgeving. Voor de maximale (toegestane) maten is 
aangesloten bij de regeling voor de woningen in de omgeving, zoals is geregeld in het 
bestemmingsplan Dorpskern Zuid met de bestemming Wonen-Westdorp. De vierkante vorm 
van het hoofdgebouw is onder andere terug te vinden in de naastgelegen oude 
stolpboerderijen. Tevens komt de woning in dezelfde 'rooilijn' te liggen als de bestaande 
woningen aan de Voert. Het bouwplan heeft geen (negatieve) consequenties voor de 
omliggende percelen. In functioneel opzicht is het perceel het enige perceel dat een recreatieve 
bestemming had. Elders in de omgeving zijn alleen woningen. De bestemmingsverandering van 
recreatief naar wonen is daarmee een logische aanpassing en zorgt voor een rustiger 
woonklimaat voor de omgeving.  
Zoals aangegeven is met het opstellen van het bestemmingsplan rekening gehouden met de 
maatgeving en afstanden van de bebouwing zoals dit is opgesteld in het bestemmingsplan 
Dorpskern Zuid.  
 
Figuur 2.2 Beoogd aanzicht voorgevel nieuwe bebouwing 
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Figuur 2.3 Bovenaanzicht nieuwe bebouwing  

 

2.4  Conclusie 

De beoogde ontwikkeling past binnen de vigerende regeling voor woningen in de omgeving 
(met de bestemming Wonen-Westdorp in het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid). Met 
de sloop van de bestaande bebouwing en het realiseren van één woning komt het terrein meer 
in lijn komt met de karakteristieken van Westdorp, namelijk een grote woning op een ruim 
perceel in een groene setting. Ook de functieverandering past beter dan de voormalige functie 
in de omgeving.  
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Hoofdstuk 3  Ruimtelijk beleid 

3.1  Inleiding 

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Deze gaat uit van een 
scheiding tussen beleid en normstelling (juridische verankering). Het beleid wordt opgenomen 
in structuurvisies. Normstelling vindt plaats in het bestemmingsplan en/of in algemene regels 
die overgenomen moeten worden in bestemmingsplannen. 
Het Rijk werkt momenteel aan een vertaling van haar beleid in algemene regels (de AMvB 
Ruimte). Wanneer de AMvB Ruimte in werking is getreden, moeten de regels worden 
doorvertaald in bestemmingsplannen. Tijdens het opstellen van dit 
voorontwerpbestemmingsplan is dit laatste nog niet aan de orde. Daarom is volstaan met het 
toetsen van dit bestemmingsplan aan datgene wat in de Nota Ruimte is opgenomen. 
Dit hoofdstuk beschrijft in hoeverre de voorgenomen ontwikkeling, die dit bestemmingsplan 
mogelijk maakt, in overeenstemming is met het geldende ruimtelijke beleidskader van Rijk, 
provincie en gemeente. Het in dit hoofdstuk samengevatte beleidskader is niet uitputtend. Het 
geldende beleidskader op bijvoorbeeld het gebied van water en natuur is weergegeven in 
desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 4.  

3.2  Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
In deze rijksnota worden vier algemene doelen geformuleerd: versterking van de internationale 
concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, 
borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de 
veiligheid. 
 
De Nota Ruimte zet onder meer in op het volgende: 
 efficiënt en zo mogelijk meervoudig ruimtegebruik; 
 gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om de eigen natuurlijke aanwas op te vangen; 
 veel sterker sturende rol van water bij de ruimtelijke inrichting; 
 ruimte voor de recreatiesector om zich tot een economische drager van (delen) van het 

platteland te ontwikkelen. 
 
Met de Nota Ruimte heeft het kabinet gekozen voor een dynamisch, op ontwikkeling gericht 
ruimtelijk beleid. Het accent verschuift daarmee van het stellen van beperkingen naar het 
stimuleren van ontwikkelingen. Er wordt meer nadruk gelegd op 'ontwikkelingsplanologie' en 
minder op 'toelatingsplanologie'. Daarnaast is het landelijk beleid gericht op het optimaal 
benutten van het huidige bebouwde gebied.  
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3.3  Provinciaal en regionaal beleid 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 
De provincie Noord-Holland heeft in het kader van de Wro een structuurvisie voor de gehele 
provincie vastgesteld. In de structuurvisie Noord-Holland 2040 vormen drie hoofdbelangen 
gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie.  
1. Ruimtelijke kwaliteit: hiervoor wordt vooral gefocust op behoud en ontwikkeling van 

Noord-Hollandse cultuurlandschappen, natuurgebieden en groen om de stad.  
2. Duurzaam ruimtegebruik: waarbij milieukwaliteiten, behoud en ontwikkeling van verkeers- 

en vervoersnetwerken, voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting en 
voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw, visserij en andere economische 
activiteiten een belangrijke rol spelen.  

3. Klimaatbestendigheid: voor voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast, 
schoon drink, grond- en oppervlaktewater en ruimte voor het opwekken van duurzame 
energie.  

 
De provincie Noord-Holland draagt bij aan het realiseren van voldoende en passende 
huisvesting (woningtype) op de best mogelijke plek (woonmilieu) voor huidige en toekomstige 
bewoners van Noord-Holland. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor een provinciale 
woonvisie opgesteld in 2010, welke het kader biedt voor de door de regio's op te stellen 
regionale actieprogramma's. In de regionale actieprogramma's wordt het 
woningbouwprogramma zowel kwalitatief als kwantitatief uitgewerkt. Uitgangspunt is om deze 
woningvraag zoveel mogelijk te realiseren binnen het Bestaand Bebouwd Gebied en daarmee 
het groen en het landschap rondom het stedelijk gebied onaangetast te laten. Dit uitgangspunt 
uit de Structuurvisie bevestigt in positieve zin de herontwikkeling en de daarmee gepaard 
gaande vernieuwing van dit bestemmingsplan.  
 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 2010 
De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vloeit voort uit het 
Uitvoeringsprogramma van de Provinciale Structuurvisie. In de PRVS worden voor een aantal 
onderwerpen regels gesteld die door rijksoverheid bij de provincies zijn neergelegd ter verdere 
uitwerking en/of aanvulling in een provinciale verordening. Op deze wijze komen de rijksregels 
'getrapt' in bestemmingsplannen terecht. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:  
 bundeling van verstedelijking en locatiebeleid economische activiteiten; 
 rijksbufferzones;  
 Ecologische Hoofdstructuur;  
 Nationale landschappen; 
 het kustfundament; 
 het regionale watersysteem.  
 
De regeling die is opgesteld in de PRVS heeft betrekking op de volgende onderwerpen:  
 de aanwijzing van bestaand bebouwd gebied; 
 mogelijkheden, kwaliteitseisen en Ruimte voor Ruimte voor het landelijk gebied; 
 werkfuncties en grootschalige detailhandel in Bestaand Bebouwd Gebied en landelijk 

gebied; 
 de Groene ruimte; 
 de Blauwe ruimte; 
 energie (windturbines). 
 
Omdat de ontwikkeling aan Voert 10 binnen bestaand bebouwd gebied plaatsvindt, worden er 
in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie geen bijzondere eisen gesteld aan dit 
bestemmingsplan.  
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3.4  Gemeentelijk beleid 

Woonbeleidsnota, van woonwens tot maatwerk (2005) 
Belangrijke speerpunten in het woonbeleid zijn huisvesting voor starters en senioren. Starters 
hebben een zwakke positie op de woningmarkt en er is grote vraag naar seniorenhuisvesting in 
combinatie met welzijn en zorg. 
Om goed aan te kunnen sluiten bij de woningbehoefte, houdt de gemeente rekening met de 
kwalitatieve woningbehoefte per kern, de spreiding over de kernen en spreiding in de tijd. Dit 
wordt uitgewerkt in een woningbouwprogramma per kern. Om aan de behoefte te kunnen 
voldoen, zijn tot 2010 100 nieuwe woningen per jaar nodig (waarvan 30 sociale 
huurwoningen). Na 2010 wordt rekening gehouden met een groei van 40 woningen per jaar. 
 
Daarnaast heeft de gemeente voor de periode tot 2015 onder andere als uitgangspunt: 
 600 zorggeschikte woningen toevoegen; 
 door doorstroming en in mindere mate nieuwbouw tot 2015 jaarlijks 170 woningen voor 

starters beschikbaar krijgen; 
 door aanpassing van de bestaande voorraad en nieuwbouw jaarlijks 120 woningen voor 

ouderen. 
 
De beoogde ontwikkeling voorziet in het realiseren van één vrijstaande woning in het dure 
segment. Aangezien één bestaande bedrijfswoning op het perceel wordt gesloopt en één 
nieuwe woning wordt teruggebouwd, vindt hier geen wijziging plaats in het woningaanbod. 
 
Welstandsnota (2004) 
Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) een 
welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag liggen 
aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota komen, na een 
hoofdstuk over het ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de welstandscriteria aan de orde. 
Allereerst komen daarbij de algemene welstandscriteria aan de orde, vervolgens de 'relatieve' 
welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten. Tot slot komen de 'absolute' criteria 
aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende kleine bouwwerken.  
De vooroorlogse monumentale uitbreidingen van Bergen (Tuindorp, Westdorp, Van 
Reenenpark, Geestbuurt), de dorpskern en de lintbebouwing, hebben een bijzonder 
welstandsniveau toegekend gekregen. In deze gebieden moet de ruimtelijke samenhang 
worden gehandhaafd, hersteld of zelfs versterkt. Het welstandstoezicht dient een bijdrage te 
leveren aan het versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. In de overige gebieden 
geldt een regulier welstandsniveau en ligt het accent op handhaven van de basiskwaliteit. 
De ontwikkeling is gelegen binnen het deelgebied Westdorp. Daarmee valt het binnen de 
vooroorlogse monumentale uitbreidingsgebieden van Bergen. In paragraaf 2.2, bestaande 
situatie, is een beschrijving gegeven van het deelgebied Westdorp. Bij de beschrijving van de 
nieuwe situatie, paragraaf 2.3, is vervolgens gekeken in hoeverre de ontwikkeling de 
ruimtelijke samenhang hersteld of zelfs versterkt. 
Hieruit valt te concluderen dat de realisatie van een nieuwe grote vrijstaande woning op een 
ruim perceel goed past binnen de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving, voor het 
overige zal het uiteindelijke bouwplan door de welstandscommissie worden getoetst. 
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3.5  Conclusie 

De nieuwe beoogde woning aan Voert 10 past binnen het rijks- en provinciaal beleid. Het 
betreft een herontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied. De ontwikkeling sluit niet 
direct aan bij het woonbeleid. Aangezien hier feitelijk sprake is van een herontwikkeling van 
een perceel waar reeds een bedrijfswoning aanwezig is en hiervoor in de plaats één woning 
wordt teruggebouwd, wordt er niet ingegaan op de door de gemeente gestelde uitgangspunten 
om meer woningen te realiseren. Andersom geredeneert gaat de ontwikkeling ook niet in tegen 
het gehanteerde beleid.  
Tot slot past de ontwikkeling niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Gelet op het 
voorgaande is de gemeente voornemens om met het voorliggende bestemmingsplan de 
bestemming ter plaatse te wijzigen om zo de woning mogelijk te maken. 
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Hoofdstuk 4  Sectorale aspecten 

4.1  Inleiding 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie dient de 
uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan te worden aangetoond en moet worden onderbouwd 
dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk zijn de sectorale aspecten 
beschreven die voor dit bestemmingsplan relevant zijn. De resultaten en conclusies van de 
onderzoeken zijn per aspect opgenomen in de betreffende paragraaf.  

4.2  Verkeer en infrastructuur 

4.2.1  Verkeersontsluiting 
Auto-ontsluiting 
De locatie is gelegen in Bergen. Bergen is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland. 
De locatie wordt primair ontsloten vanaf de Voert. De Voert is een erftoegangsweg (ETW) 
binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h.  
Zuidwestelijk van de locatie ligt de komgrens van Bergen. De Voert is buiten de bebouwde kom 
(richting de Herenweg) gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 
km/h en is niet toegankelijk voor autoverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. De 
ontsluiting voor autoverkeer loopt in noordoostelijke richting naar de Eeuwigelaan. Vanuit de 
locatie wordt het autoverkeer ontsloten in oostelijke richting naar het centrum van Bergen en in 
westelijke richting naar het duingebied en het landelijk gebied van Bergen. De Eeuwigelaan en 
de Komlaan zijn gebiedsontsluitingswegen (GOW) met een maximumsnelheid van 50 km/h. 
Vanaf het centrum vormt de Dreef de belangrijkste route richting de N9, de randweg van 
Alkmaar, die in het zuiden van Alkmaar aansluit op de A9 richting Haarlem en Amsterdam. In 
westelijke richting wordt de locatie ontsloten via Mosselenbuurt (ETW, 30 km/h) en 
Eeuwigelaan naar Bergen aan Zee en de Herenweg richting Egmond aan den Hoef. De wegen 
zijn gecategoriseerd conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig. De ontsluiting voor het 
autoverkeer is derhalve goed. 
 
Fietsontsluiting 
Per fiets is de locatie in drie richtingen ontsloten. Fietsers kunnen via de Voert richting de 
Herenweg rijden en via de Sluislaan en Mosselenbuurt richting het centrum van Bergen. Het 
fietsverkeer maakt op de 30 km/h-wegen gebruik van dezelfde wegen als het autoverkeer. Er 
zijn geen aparte fietsvoorzieningen. Op 30 km/h-wegen is dit vanuit het oogpunt van 
verkeersveiligheid aanvaardbaar. Op de gebiedsontsluitingswegen wordt het fietsverkeer 
gescheiden van het doorgaande autoverkeer afgewikkeld. De ontsluiting voor het fietsverkeer 
is goed. 
 
OV-ontsluiting 
De locatie wordt per openbaar vervoer ontsloten door een busverbinding. De dichtstbijzijnde 
bushalte ligt aan de Eeuwigelaan op ongeveer 750 m van de locatie. De bushalte wordt bediend 
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door twee buslijnen (407 en 410) naar Egmond aan Zee en Bergen/Schoorl. De frequentie van 
de busdiensten is doorgaans laag (1 keer per uur of minder). In de zomermaanden is er een 
meer frequente bediening en is er tevens een busverbinding tussen Bergen en Bergen aan Zee. 
De ontsluiting van de locatie is gezien de lage bedieningsfrequentie matig. 
 
Parkeren 
De parkeerbehoefte van een dure vrijstaande woning in weinig stedelijk gebied bedraagt tussen 
de 2,0 en 2,2 parkeerplaatsen per woning, waarvan 0,3 voor bezoekers (Publicatie 182, 
CROW). Omdat het perceel dermate groot is, kan worden voorzien in parkeren op eigen terrein. 
Het is derhalve niet aannemelijk dat zich door de ontwikkeling parkeerproblemen gaan 
voordoen. 
 
Verkeersveiligheid 
Het plangebied is ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig. Er vindt een gemengde 
afwikkeling van het verkeer plaats op de erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 
30 km/h, terwijl op de gebiedsontsluitende wegen (zoals de Eeuwigelaan) sprake is van een 
gescheiden afwikkeling, dus aparte paden voor langzaam verkeer. Derhalve is de 
verkeersveiligheid goed te noemen. 
 
Verkeersgeneratie  
De verkeersgeneratie van 1 woning zal ongeveer 7 mvt/etmaal bedragen, uitgaande van 
6,3 mvt/etmaal per woning op basis van publicatie 256 (CROW, 2007). Dit zal naar verwachting 
niet leiden tot een verslechtering van de doorstroming op de ontsluitende wegen, zeker 
aangezien in de huidige situatie een bedrijfswoning aanwezig is met verblijfsrecreatieve 
appartementen. De verwachting is dat de huidige bestemming een hogere verkeersgeneratie 
met zich meebrengt. 
 
Verkeersgegevens 
De verkeersgegevens (in mvt/etmaal) die ten grondslag liggen aan de onderzoeken met 
betrekking tot wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit staan vermeld in tabel 4.1. In de nabijheid 
van de locatie zijn alleen verkeersintensiteitsgegevens bekend van de Eeuwigelaan. De 
verkeersintensiteit bedraagt op basis van tellingen (december 2004) 4.920 mvt/etmaal en 
6.120 mvt/etmaal in het jaar 2016 op basis van prognoses in het akoestisch onderzoeksrapport 
'bestemmingsplan Bergen dorpskern Zuid, milieudienst Regio Alkmaar, 2006'. Voor de Voert 
zijn geen verkeersintensiteiten bekend. De verkeersintensiteitgegevens voor de Voert zijn 
ingeschat op basis van de hoeveelheid woningen die via de betreffende straat ontsloten 
worden, uitgaande van een gemiddelde verkeersgeneratie van 6,3 mvt/etmaal per woning, 
gebaseerd op de kentallen uit CROW-publicatie 256 (CROW 2007). De verkeersgeneratie is 
gering en wordt niet opgeteld bij de verkeersintensiteiten van de omliggende wegen. De 
intensiteiten zijn afgerond op 50-tallen naar boven en weergegeven in tabel 4.1.  
 
Voor de extrapolatie naar het maatgevende jaar 2022 (voor wegverkeerslawaai) is uitgegaan 
van een autonome groei van 1,0 % per jaar. 
 
Tabel 4.1  Verkeersintensiteiten (mvt/etmaal), afgerond op 50-tallen naar boven 

weg 2010 2022  

Eeuwigelaan 5.200 6.350 

Voert (ETW, 30 km/h) 150 200 (169) 

Voert (ETW, 60 km/h) 100 150 (113) 
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Voor de Voert (ETW, 30 km/h) is uitgegaan van een standaardvoertuigverdeling voor een 
buurtverzamelweg binnen de bebouwde kom en voor de Voert (ETW, 60 km/h) een 
standaardverdeling voor een plattelandsweg buiten de bebouwde kom. Er is geen reden om aan 
te nemen dat de daadwerkelijke voertuigverdeling afwijkt van de standaardverdeling. In tabel 
4.2 en 4.3 staat de voertuigverdeling weergegeven en in tabel 4.4 de wegdekverharding. 
 
Tabel 4.2  Voertuigverdeling (buurtverzamelweg) 

periode lichte mvt 
middelzware mvt zware mvt gemiddeld 

uurpercentage 

dag 94,59% 4,76% 0,65% 6,54% 

avond 94,59% 4,76% 0,65% 3,76% 

nacht 94,59% 4,76% 0,65% 0,81% 

 
Tabel 4.3 Voertuigverdeling (plattelandsweg) 

periode lichte mvt 
middelzware mvt zware mvt gemiddeld 

uurpercentage 

dag 91,44% 6,74% 0,65% 6,54% 

avond 91,44% 6,74% 0,65% 3,76% 

nacht 91,44% 6,74% 0,65% 0,81% 

 
Tabel 4.4 Wegdekverharding 

weg type verharding 

Voert (ETW, 30 km/h) DAB 

Voert (ETW, 60 km/h) DAB 

 
Conclusie 
De ontsluiting van de vrijstaande woning binnen het plangebied is voor het autoverkeer en 
langzaam verkeer goed. De verkeersveiligheid is eveneens goed. De ontsluiting met betrekking 
tot het openbaar vervoer is matig, als gevolg van de lage bedieningsfrequentie. Ten gevolge 
van de realisatie van één vrijstaande woning met parkeren op eigen terrein, is het aannemelijk 
dat zich geen parkeerproblemen gaan voordoen. Het aspect verkeer staat de uitvoering van dit 
plan niet in de weg. 

4.3  Geluidshinder 

 
4.3.1  Wegverkeerslawaai 
Het vigerende beleid met betrekking tot geluidshinder is vastgelegd in de Wet geluidhinder 
(Wgh), ministeriële besluiten en jurisprudentie en in artikel 3.3.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. Een toelichting hierop komt in deze paragraaf aan de orde, toegespitst op de situatie 
in dit ruimtelijke plan. 
 
Geluidszones langs wegen 
Langs alle wegen bevinden zich ingevolge de Wgh geluidszones, met uitzondering van 
woonerven en 30 km/h-gebieden. Binnen en rond het plangebied zijn wel 30 km/h-wegen 
aanwezig die op basis van hun snelheidsregime niet gezoneerd zijn. 
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Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van 
geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De breedte van 
een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of 
buitenstedelijk). De geluidszone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant van 
de weg. Onder stedelijk gebied wordt verstaan: 'het gebied binnen de bebouwde kom, doch 
met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 
van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens' (artikel 1 Wgh). De zonebreedte is afhankelijk van een binnen- of 
buitenstedelijke ligging van de weg en het aantal rijstroken van de weg en wordt gemeten uit 
de kant van de weg. 
 
De ontwikkeling is gelegen binnen de geluidszone van de Voert (buiten de bebouwde kom). 
Deze weg heeft een buitenstedelijke ligging, 1 rijstrook en derhalve een geluidszone van 
250 m. De locatie ligt niet binnen de geluidszone van de Eeuwigelaan. De geluidszone van deze 
weg is 200 m.  
 
Normstelling 
Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidszone 
van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde. Voor nieuwe situaties (nieuwe wegen of nieuwe 
woningen) bedraagt deze 48 dB. Voor bestaande woningen kan dit anders liggen. 
 
De voorkeursgrenswaarde mag in principe niet worden overschreden. Indien uit het akoestisch 
onderzoek blijkt dat deze voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, zijn maatregelen 
noodzakelijk, gericht op het verminderen van de geluidsbelasting aan de gevel. Onderscheid 
wordt gemaakt in maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluidsreducerend asfalt) en, 
maatregelen in het overdrachtsgebied (bijvoorbeeld geluidsschermen), maatregelen aan de 
geluidsontvanger (bijvoorbeeld geluidsdove gevels), vliesgevels of het vergroten van de 
afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger). 
 
Zijn deze maatregelen onvoldoende doeltreffend, dan wel ontmoeten deze maatregelen 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard, dan kan onder bepaalde voorwaarden een verzoek tot 
vaststelling van (een) hogere waarde(n) worden ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Bergen. Deze hogere grenswaarde mag, afhankelijk van de situatie, een 
bepaalde waarde niet te boven gaan (uiterste grenswaarde). Voor de beoogde binnenstedelijke 
ontwikkeling geldt een uiterste grenswaarde van 63 dB (nieuwe woningen versus bestaande 
wegen). Indien de uiterste grenswaarde wordt overschreden en maatregelen ter reductie van 
de geluidsbelasting aan de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk of doeltreffend zijn, 
dienen maatregelen aan de zijde van de geluidsontvanger te worden genomen, zoals het 
toepassen van een dove gevel. Daarnaast dient altijd de wettelijke binnenwaarde te worden 
gegarandeerd. Het kan daarvoor noodzakelijk zijn dat geluidsisolerende gevelmaatregelen 
worden genomen. In het kader van de ruimtelijke procedures komen echter alleen de 
maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied aan de orde. De gevelmaatregelen komen 
pas aan de orde in het kader van de daadwerkelijke realisatie van de ontwikkeling. Hieraan 
wordt bijvoorbeeld getoetst bij een aanvraag omgevingsvergunning.  
 
Dosismaat 
De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L 
day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt 
het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  
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Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 
Krachtens artikel 110g van de Wgh mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer 
worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller 
zullen worden. Voor wegen met een lagere snelheid dan 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB. 
Voor snelheden van 70 km/h en hoger geldt een aftrek van 2 dB. Deze aftrek is, tenzij anders 
vermeld, toegepast. 
 
Rekenmethodiek en invoergegevens 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform 
het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMG 2006). De berekeningen zijn 
opgenomen in bijlage 1. Voor de berekeningen is voor de betreffende wegen uitgegaan van de 
verkeersgegevens zoals weergegeven in tabel 4.1. Om een representatief beeld te krijgen van 
de geluidsbelasting aan de gevel ten gevolge van de omliggende straten, is de geluidsbelasting 
berekend op een hoogte van 1,5 en 4,5 m ten opzichte van het maaiveld. Deze 
waarneemhoogten zijn gebaseerd op de hoogte van de woning (2 bouwlagen). Bovendien 
wordt in de SRM I-berekening rekening gehouden met de objectfractie en de 
verhardingsbreedte. De objectfractie is de weerkaatsing van geluid door nabijgelegen 
gebouwen. De verhardingsbreedte wordt berekend vanaf de wegas tot de gevel. Beide 
uitgangspunten zijn van belang voor het berekenen van de geluidsbelasting aan de gevel. Er 
wordt voor deze locatie geen objectfractie berekend, omdat er geen sprake is van 
weerkaatsende bebouwing. De verhardingsbreedte voor deze nieuwe woning is 1,8 m.  
 
Resultaten onderzoek nieuwe woning versus bestaande gezoneerde weg 
Omdat de locatie nabij de komgrens ligt, verloopt de Voert van een 30 km/h-weg (binnen de 
bebouwde kom) naar een 60 km/h-weg (buiten de bebouwde kom). Vanwege de afstand van 
circa 60 m tot de grens van de bebouwde kom, ligt de locatie binnen de geluidszone van dit 
gedeelte van De Voert. Akoestisch wordt deze situatie als volgt benaderd: De Voert wordt als 
één weg beschouwd. Zodoende is de hele rijlijn als 60 km/h benaderd. Hierbij is het 
worstcasescenario aangehouden waarbij het 30 km/h-deel van de Voert is beoordeeld als een 
gezoneerde (60 km/h)-weg. 
 
Uit de berekening blijkt (zie bijlage 1) dat ten gevolge van het verkeer op de Voert de maximale 
geluidsbelasting 42 dB bedraagt (inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder). Derhalve 
wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. De uiterste grenswaarde wordt 
echter ook niet overschreden. Ingevolge de Wet geluidhinder zijn geen vervolgprocedures 
vereist. Het akoestisch klimaat kan derhalve als goed wordt beoordeeld. 
 
Conclusie 
Ten gevolge van het verkeer op de gezoneerde weg de Voert wordt de voorkeursgrenswaarde 
(48 dB) niet overschreden aan de gevel van de nieuwe woning. Ingevolge de Wet geluidhinder 
zijn geen vervolgprocedures vereist en kan worden gesteld dat het akoestisch klimaat derhalve 
goed is. 

4.4  Bedrijven en milieuzonering 

Beleid en normstelling 
Ten aanzien van de ontwikkeling in het plan, dient rekening te worden gehouden met eventuele 
milieuhinder door omliggende bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun 
bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van de woning sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en 
milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering toegepast. Daarbij wordt gebruikgemaakt van 
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de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). Milieuzonering beperkt zich tot de 
milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 
 
Onderzoek en conclusie 
Met het voorliggende plan wordt op het perceel dat is gelegen aan Voert 10, de ontwikkeling 
van één woning mogelijk gemaakt. Het plangebied is gelegen in een gebied met enkel 
woonbestemmingen en grenst aan het buitengebied dat ten zuiden van de Voert en het 
Wiertdijkje is gelegen. In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen 
bedrijven. In het buitengebied zijn enkele agrarische bedrijven gelegen. De afstand tot het 
meest nabij gelegen bedrijf aan de Voert bedraagt circa 450 m. Geconcludeerd wordt dat het 
aspect bedrijven en milieuhinder niet relevant is voor het voorliggende bestemmingsplan. Ter 
plaatse van de beoogde woningen is sprake van een goed woon- en leefklimaat. 

4.5  Luchtkwaliteit 

Beleid en normstelling 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer 
luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk 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) van belang. De 
grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.5 weergegeven. De grenswaarden 
gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 
 
Tabel 4.5  Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk 

stof toetsing van grenswaarde geldig  

stikstofdioxide 
(NO2) 1) 

jaargemiddelde 
concentratie 

60 µg/m³ 2010 tot en met 2014 

 jaargemiddelde 
concentratie 

40 µg/m³ vanaf 2015 

fijn stof (PM10) 2) jaargemiddelde 
concentratie 

48 µg/m³ tot en met 10 juni 2011 

 jaargemiddelde 
concentratie 

40 µg/m³ vanaf 11 juni 2011 

 24-uurgemiddelde 
concentratie 

max. 35 keer p.j. meer 
dan 75 µg/m³ 

tot en met 10 juni 2011 

 24-uurgemiddelde 
concentratie 

max. 35 keer p.j. meer 
dan 50 µg/m³ 

vanaf 11 juni 2011 

1) De toetsing van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO2 is niet relevant 
aangezien er pas meer overschrijdingsuren dan het toegestane aantal van 18 per jaar zullen 
optreden als de jaargemiddelde concentratie NO2 de waarde van 82 µg/m3 overschrijdt. Dit is 
nergens in Nederland het geval.  
2) Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten 
beschouwing (volgens de bij de Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007). 
 
Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) 
uitoefenen indien:  
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 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden 
(lid 1 onder a);  

 de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening 
van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder b1); 

 bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de 
uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die 
uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2); 

 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie 
in de buitenlucht (lid 1 onder c); 

 het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat 
gericht is op het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d).  

 
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 plangebied. 
 
Besluit niet in betekenende mate (nibm) 
In het Besluit nibm en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke gevallen een project 
vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te 
worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties onderscheiden: 
 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 

en PM10; 
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze 

categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één 
ontsluitingsweg of niet meer dan 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen.  

 
Onderzoek en conclusie 
Het plan maakt de ontwikkeling van één woning mogelijk. In de huidige situatie zijn in het 
plangebied appartementen voor verblijfsrecreatie en een bijbehorende dienstwoning aanwezig. 
Ten opzichte van de huidige planologische situatie, is met de uitvoering van het plan sprake van 
een afname van het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied. Omdat het plan 
geen verkeersaantrekkende werking heeft, draagt het plan niet bij aan een toename van de 
concentraties van luchtverontreinigende stoffen. Toetsing aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit kan daarom achterwege blijven.  
Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt wel inzicht gegeven in de 
luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied. Met behulp van de saneringstool 
(www.saneringstool.nl) die behoort bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) kan voor diverse prognosejaren inzicht worden gegeven in de jaargemiddelde 
concentraties NO2 en PM10 langs relevante wegen en de in jaargemiddelde 
achtergrondconcentraties. In de omgeving van het plangebied zijn geen relevante wegen voor 
luchtkwaliteit gelegen. De achtergrondconcentraties geven daarom voldoende inzicht in de 
luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied. Uit de saneringstool blijkt dat in 2011 de 
jaargemiddelde achtergrondconcentratie NO2 13,9 µg/m³ bedraagt. Voor PM10 geldt dat de 
jaargemiddelde concentratie in 2011 21,4 µg/m³ bedraagt.  
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van het plangebied ruimschoots aan de grenswaarden 
voor luchtkwaliteit wordt voldaan. De Wlk staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 
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4.6  Externe veiligheid 

Beleid en normstelling 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van 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 doorgaans 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 en gedurende het gehele jaar) 
en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren 
rondom een inrichting of langs een vervoersas. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. 
De gemeente heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde 
overschrijdt.  
 
Buisleidingen 
Voor buisleidingen is het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen in ontwerp gepubliceerd. In 
dat besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het Bevi waarmee ook voor 
buisleidingen normen voor het PR en het GR zullen gelden. Vooruitlopend op dat besluit heeft 
het Ministerie van VROM een brief (N.V. Nederlandse Gasunie, eisen omgevingsdata in het 
kader van groepsrisicoberekeningen bij ruimtelijke ontwikkeling, revisie 4) van de Gasunie 
gepubliceerd met daarin inventarisatieafstanden voor het groepsrisico. De minister adviseert 
om bij de vaststelling van ruimtelijke plannen met deze afstanden rekening te houden. 
 
Onderzoek en conclusie 
In de omgeving van het plangebied zijn geen Bevi-inrichtingen aanwezig of inrichtingen die 
anderszins als risicovol zijn aan te merken. Ten zuiden van het plangebied is een buisleiding 
voor het transport van nat gas (onbehandeld aardgas) gelegen. De leiding, die wordt beheerd 
door TAQA Energy, heeft een druk van maximaal 101 bar en heeft een diameter van 12 inch. De 
afstand voor het PR 10-6 en het invloedsgebied voor het GR zijn onbekend. Gelet op de afstand 
tot de buisleiding, die circa 400 m bedraagt, zal de PR 10-6 contour niet tot in het plangebied 
reiken. Ook zal het invloedsgebied voor het GR, dat wordt begrensd door de 
1%-letaliteitcontour, niet tot in het plangebied reiken. De externe veiligheidsrisico's van de 
buisleiding zijn daarom niet relevant voor het voorliggende plan. 
Verder zijn de omliggende wegen niet opgenomen in een routering voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen zodat in de omgeving van deze wegen geen sprake zal zijn van externe 
veiligheidsrisico's als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.  
Geconcludeerd wordt dat het aspect externe veiligheid niet relevant is voor de uitvoering van 
het plan. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 

4.7  Planologisch relevante leidingen 

In het plangebied of de directe omgeving zijn geen planologisch relevante leidingen zoals 
rioolpersleidingen of waterleidingen gelegen. Er zijn geen hoogspanningslijnen of straalpaden 
in de omgeving van het plan. Er wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect kabels en 
leidingen geen belemmering oplevert voor de uitvoering van het plan. 
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4.8  Bodem 

Normstelling en beleid 
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient in verband met de 
uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het 
plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is 
voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een 
saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende 
bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te 
worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht 
saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.  
 
Onderzoek en conclusie 
Met het voorliggende plan wordt geen functiewijziging mogelijk gemaakt. In de huidige situatie 
is immers al sprake van een recreatiebestemming met een bedrijfswoning. Voor de 
onderbouwing van het bestemmingsplan is daarom geen verkennend bodemonderzoek nodig. 
Ten behoeve van de omgevingsvergunning voor het realiseren van de beoogde bebouwing zal 
wel een verkennend bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat 
het aspect bodemkwaliteit de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 

4.9  Water 

Waterbeheer en watertoets 
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over 
een ruimtelijke 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 is overleg gevoerd 
met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. De opmerkingen van de waterbeheerder zijn 
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 en de gemeente 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. 
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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.  
 
Gemeentelijk beleid 
Het Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen geeft het beleid van de gemeente Bergen weer met 
betrekking tot riolering als onderdeel van de openbare ruimte en als onderdeel van het 
watersysteem. Dit beleid is opgesteld in overleg met Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en het Ministerie van VROM. De 
doelen die de gemeente stelt zijn de inzameling van afvalwater, de inzameling van hemelwater, 
transport van ingezameld water, voorkomen van ongewenste emissies en het voorkomen van 
overlast voor de omgeving. Belangrijke voorwaarde in de rioleringszorg is: 'doelmatig beheer 
en een goed gebruik van de riolering'. Het plan beschrijft aldus hoe de gemeente ervoor zorgt 
dat de riolering in stand blijft. Ten slotte is een overzicht opgenomen van de taken van de 
rioolbeheerder. 
 
Huidige situatie 
Algemeen 
Het plangebied is gelegen aan Voert 10 in het zuiden van de kern Bergen en bestaat momenteel 
uit bebouwing, verharding en groen. 
 
Bodem en grondwater 
Uit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat de bodem ter plaatse bestaat uit zwaklemig fijn 
zand. Er is sprake van grondwatertrap II. Dat wil zeggen dat de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand meer dan 0,4 m beneden maaiveld ligt en dat de gemiddeld laagste 
grondwaterstand varieert tussen de 0,5 m en de 0,8 m. 
 
Waterkwantiteit 
De noordwesthoek van het plangebied wordt begrensd door een beek. Hoewel deze in droge 
periodes in de zomer geregeld droog kan staan, heeft deze nog wel een functie voor de 
ontwatering van het plangebied en mogelijk ook de afwatering van het omliggende gebied. De 
beek is opgenomen in de legger van het hoogheemraadschap. Dit betekent dat de toekomstige 
eigenaar/bewoner van het perceel een verplichting heeft tot het onderhouden van de helft van 
deze beek, de zogenaamde schouw.  
Ten oosten van het plangebied is de Voert gelegen. 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Het boezemwater aan de overzijde van De Voert behoort tot het KRW-lichaam 
Schermerboezem-Noord. 
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Veiligheid en waterkeringen 
Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de beschermingszone van de waterkering van de Voert. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Het plangebied is aangesloten op het gemeentelijk gemengd rioleringsstelsel.  
 
Toekomstige situatie 
Algemeen 
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een woning mogelijk. Hiertoe wordt alle 
aanwezige bebouwing op het perceel gesloopt. 
 
Waterkwantiteit 
Door de sloop van de bestaande bedrijfswoning en (verblijfs)recreatieve appartementen en de 
nieuwbouw van slechts één woning, blijft de oppervlakteverharding nagenoeg gelijk. Dit 
betekent geen verslechtering van de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse.  
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen invloed op de waterkwaliteit ter plaatse. Ter 
voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem geldt een verbod op het 
toepassen van zink, lood, koper en PAK's-houdende bouwmaterialen. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
Constructies in, op of nabij een waterkering vormen een potentieel gevaar voor de primaire 
functie van de waterkering. Niet alleen kan bebouwing het waterkerend vermogen negatief 
beïnvloeden, ook kan het toekomstige dijkverzwaring in de weg staan. In het bestemmingsplan 
is rekening gehouden met de zone van het waterstaatswerk en het profiel van vrije ruimte. Het 
waterstaatswerk geeft de invloedsfeer van de waterkering aan. Het profiel van vrije ruimte is de 
zone die gereserveerd is voor eventueel toekomstige versterkingen.  
Voor het bouwen binnen de zone waterstaat is een watervergunning van het 
hoogheemraadschap benodigd. Met name voor werkzaamheden die de stabiliteit van de 
waterkering kunnen beïnvloeden zoals ontgravingen (bouwput, bouw van een kelder) en 
ophogingen wordt veelal een grond- en/of stabiliteitsonderzoek gevraagd. Overigens is 
eveneens een vergunning nodig voor het slopen van de bestaande bebouwing binnen de zone 
waterstaat. 
 
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 terechtkomt. 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. 
Indien hemelwater ter plekke niet herbenut wordt, vindt infiltratie in de bodem plaats. 
 
Keur 
Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het hoogheemraadschap 
vergunning te worden aangevraagd op grond van de 'Keur'. Dit geldt 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 
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voor watergangen en waterkeringen in acht dient te worden genomen. Voor het plangebied is 
dit van belang, omdat een deel van het plangebied ligt binnen de beschermingszone van de 
waterkering van de Voert. Dit betekent dat binnen het waterstaatswerk 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. Aangezien de beoogde bebouwing niet is gelegen binnen de beschermingszone, 
staat de Keur de uitvoering van dit bestemmingsplan niet in de weg.  
 
Waterstaat in het bestemmingsplan 
Voor waterkeringen (kernzone) inclusief de beschermingszones (waterstaatswerk) geldt een 
zogenaamde dubbelbestemming, deze hebben de bestemming 'Waterstaat' toebedeeld 
gekregen. 
 
Conclusie 
In de zone waterstaatskering zal niet worden gebouwd, de woning komt net buiten deze zone 
te staan en heeft dus geen (negatieve) invloed op de kering. Aangezien er geen sprake is van 
een toename van het verhard oppervlakte, betekent dit dat het waterhuishoudkundige systeem 
ter plaatse niet verslechtert.  

4.10  Ecologie 

Deze paragraaf betreft een samenvatting van het uitgebreide bureauonderzoek zoals 
opgenomen in bijlage 2. Naar aanleiding van het bureauonderzoek is een uitgebreid onderzoek 
naar vleermuizen en broedvogels (bijlage 3) uitgevoerd. De resultaten van dit veldonderzoek 
zijn in deze paragraaf verwerkt. 
 
Toetsing en conclusie 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een natuur- of groengebied met een beschermde 
status, zoals Natura 2000, een beschermd natuurmonument of een beschermd 
landschapsgezicht en maakt ook geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het 
plangebied is wel op 120 m afstand van het Natura 2000-gebied 'Noordhollands duinreservaat' 
gelegen. Gezien de tussenliggende buffers (wegen, bomen en water), aard van de ontwikkeling 
en de afstand is de verwachting dat de planontwikkeling binnen het plangebied geen negatieve 
effecten op het nabijgelegen Natura 2000-gebied heeft. De natuurbeschermingswet 1998 
vormt daarmee geen beletsel voor de uitvoering van het bestemmingsplan. 
 
Soortenbescherming 
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van 
beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat 
overtredingen van de Flora- en faunawet niet optreden. De benodigde werkzaamheden ten 
behoeve van deze ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te beschermen 
natuurwaarden.  
 
Er zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1-soorten van de Flora- en faunawet waarvoor 
een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet geldt.   
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De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door werkzaamheden 
buiten het broedseizoen (globaal van 15 maart tot en met 15 juli) te laten starten.  
 
Het plangebied is marginaal foerageergebied voor de gewone dwergvleermuis en daarnaast 
vliegt er af en toe een rosse vleermuis (zie bijlage 3). In en rond de reconstructielocatie 
ontbreekt het aan vogels met vaste nesten. Vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn 
niet aangetroffen. Gedurende en na de ontwikkeling van het plangebied is het mogelijk dat 
vleermuizen op de locatie en in de directe omgeving blijven foerageren. Effecten op 
vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
Conclusie 
De Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet staan de uitvoering van het 
bestemmingsplan niet in de weg. 

4.11  Archeologie en cultuurhistorie 

Regelgeving en beleid 
Wet archeologische monumentenzorg 
Op 1 september 2007 is de wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. 
Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse 
wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de 
bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 
'de veroorzaker betaalt'.  
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. 
 
Onderzoek 
De Nederlandse kuststrook, waar het plangebied deel van uitmaakt, werd reeds vanaf het 
vroeg-neolithicum (vanaf circa 5300 voor Chr.) bewoond, met name op de strandwallen. De 
oudste bekende bewoningssporen in het plangebied dateren echter van een latere periode 
(bronstijd; 2000-800 voor Chr.).  
 
Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde vanwege de ligging op de 
strandwal. De gemeente Bergen voert hieromtrent een archeologiebeleid waarin aan de hand 
van drie regimes de archeologische verwachtingswaarde wordt vastgesteld. Per regime zijn 
regels van toepassing die beschrijven onder welke voorwaarden grondroerende 
werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Aan de hand hiervan is de dubbelbestemming 
Waarde - Archeologie opgenomen voor het hele plangebied. De volgende verwachte 
archeologische waarden zijn in het plangebied aanwezig:  
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Verwachte archeologische waarden in het bestemmingsplangebied 
In de omgeving van het plangebied zijn vondsten gedaan die afkomstig zijn uit de late ijzertijd 
en mogelijk uit de bronstijd. In het plangebied kan met verschillende soorten vondsten uit 
verschillende tijden rekening gehouden worden. Om deze reden valt een deel van het 
plangebied binnen regime III. In de regels in gesteld welke voorwaarden hieraan verbonden 
zijn. 
 
Historische kernen Oostdorp en Westdorp 
In Oost- en Westdorp werd in ieder geval vanaf de vroege middeleeuwen gewoond, zodat 
bewoningssporen vanaf die tijd verwacht kunnen worden. Mogelijk zijn ook oudere sporen in de 
bodem aanwezig. Beide gehuchten zijn (deels) in de 20e eeuw opnieuw bebouwd. Niet duidelijk 
is in hoeverre de grond daarbij is geroerd. In ieder geval moet rekening gehouden worden met 
een zekere mate van verstoring van de grond in verband met de fundering van de woningen. In 
een deel van het plangebied is daarom regime II van toepassing.  
 
Cultuurhistorie 
Daarnaast is gebleken dat in het huidige hoofdgebouw mogelijk sprake is van resten van een 
pand uit de eerste helft van de 16e eeuw. Gevonden oude tegels in het pand wijzen hierop.  
 
Conclusie 
Het plangebied heeft een middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde vanwege de 
ligging op de strandwal. Voorafgaand aan eventuele planwerkzaamheden dient een nader 
archeologisch veldonderzoek te worden uitgevoerd door een hiertoe archeologisch 
gecertificeerd bureau. In het bestemmingsplan zijn hiervoor twee dubbelbestemmingen 
Waarde - Archeologie opgenomen. De grens tussen regime II en regime III ligt ongeveer in het 
midden van het perceel. Deze regimes zijn opgenomen in het bestemmingsplan Bergen 
Dorpskern Zuid. Deze zijn in onderhavig bestemmingsplan overgenomen. In de regels en in de 
juridische planbeschrijving zijn voorwaarden gesteld aan hetgeen wel en niet is toegestaan 
binnen deze regimes. 
Daarnaast wordt in de regels opgenomen dat het pand uitsluitend mag worden gesloopt op het 
moment dat een bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd. Dit bouwhistorisch onderzoek dient 
ter documentatie van de eventueel aanwezige resten van de bebouwing uit de eerste helft van 
de 16e eeuw. 
Voorts wordt in de regels opgenomen dat het pand uitsluitend mag worden gesloopt op het 
moment dat een bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd. Dit bouwhistorisch onderzoek dient 
ter documentatie van de eventueel aanwezige resten van de bebouwing uit de eerste helft van 
de 16e eeuw. 
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving 

5.1  Algemeen 

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog 
beschikbaar zijn. Dit brengt met zich mee dat bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar en op 
vergelijkbare wijze gepresenteerd moeten worden. Met het oog hierop stellen de Wro en de 
onderliggende regelgeving eisen waaraan digitale en analoge plannen moeten voldoen. Zo 
bevat de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) bindende afspraken waarmee, 
bij het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden. De SVBP kent 
(onder meer)  hoofdgroepen van bestemmingen, een lijst met functie- en bouwaanduidingen, 
gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de planregels en het renvooi. 

5.2  Opzet regels 

De regels zijn gestructureerd in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels 
waarin de begrippen en de wijze van meten worden uitgelegd. In hoofdstuk 2 wordt op de 
bestemmingen en hun gebruik ingegaan. De algemene regels zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 
Hoofdstuk 4 bevat ten slotte de overgangs- en slotregel. In de volgende paragrafen worden de 
bestemmingsregels nader beschreven. 

5.3  Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 
In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd die in de regels worden gehanteerd. Bij de 
toetsing aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende 
begrippen toegekende betekenis. 
 
Artikel 2 Wijze van meten 
Dit artikel geeft aan hoe hoogte- en andere maten die bij het bouwen in acht genomen dienen 
te worden, gemeten moeten worden. 

5.4  Bestemmingsregels 

Artikel 3 Tuin 
In tegenstelling tot het achtererf en gedeelten van het zijerf bij woning, wordt de voortuin 
grenzend aan het openbaar gebied, behorende bij de woning niet onder de bestemming Wonen 
opgenomen, maar apart bestemd als Tuin. Dit is conform het bestemmingsplan Dorpskern Zuid 
opgenomen. Alleen erf- en perceelafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, tot een hoogte van 1 m zijn hier toegestaan. Binnen de bestemming Tuin is, conform het 
bestemmingsplan Dorpskern Zuid, de aanduiding 'natuur- en landschapswaarden' opgenomen. 
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Zonder omgevingvergunning is het verboden om werken of werkzaamheden uit te voeren met 
betrekking tot de aanleg van verharding, sloten, vijvers en andere wateren, en nog een aantal 
grondroerende werkzaamheden. De gronden met de bestemming Tuin mogen niet gebruikt 
worden voor paardenbakken, mestopslag en zwembaden. Er is een bevoegdheid tot afwijken 
opgenomen voor aan/en uitbouwen binnen de bestemming Tuin (bijvoorbeeld in de vorm van 
erkers en serres).  
 
Artikel 4 Wonen - Westdorp 
Het ruim opgezette woongebied Westdorp kenmerkt zich door overwegend zeer ruime, groene 
kavels met even zozeer ruime woningen. Het onderhavige plangebied bevindt zich binnen dit 
woongebied. Om deze voornamelijk groene opzet te behouden, is bepaald dat maximaal 35% 
van het bouwperceel mag worden bebouwd met gebouwen en overkappingen. In de regels is 
aangegeven dat per bouwvlak maximaal één hoofdgebouw en per hoofdgebouw maximaal één 
woning is toegestaan. Ingeval een perceel breder is dan 25 m, is in het bestemmingsplan 
Dorpskern Zuid geregeld dat ter plaatse een maximale inhoud van 2.200 m3 aangehouden mag 
worden voor het hoofdgebouw. Dit is in dit bestemmingsplan overgenomen en van toepassing 
op onderhavig perceel.  
Voorts is bepaald dat de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan respectievelijk 7 m 
en 10 m. Om de karakteristiek bestaande uit verspreid op de woonpercelen liggende 
hoofdgebouwen te behouden, is het bouwvlak op een afstand van 6 m uit de zijdelingse 
perceelgrens gelegd. Binnen dit bouwvlak dient het hoofdgebouw te worden gerealiseerd. 
Hoodfgebouwen dienen te zijn voorzien van een kap, met dien verstande dat de aangegeven 
goot- en bouwhoogte, alsmede de aangegeven hellingshoek zoals in artikel 1 genoemd, niet 
mag worden overschreden. Ter hoogte van de bouwhoogte kan de kap worden onderbroken 
door een platte afdekking, met dien verstande dat deze platte afdekking niet meer bedraagt 
dan 1/3 van de oppervlakte van het gebouw. De vorm van de hoofdgebouwen wordt voorts 
vrijgelaten. Om echter te voorkomen dat er zeer brede hoofdgebouwen kunnen ontstaan, 
waardoor het beeld van losliggende bebouwing kan worden aangetast, is bepaald dat de 
breedte van het hoofdgebouw, gemeten in het verlengde van het hoofdgebouw, niet meer mag 
bedragen dan de helft van de breedte van het bouwperceel. Om deze reden dienen aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen te worden gerealiseerd op een afstand van ten 
minste 3 m achter de voorgevel. Daarnaast is het omwille van bezonning en privacy niet de 
bedoeling dat de woning helemaal achter op het bouwperceel wordt gerealiseerd. Het bouwvlak 
wordt daarom op een afstand van 10 m uit de achterste perceelgrens gelegd.  
Voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijn voorts regels opgesteld omtrent 
de goot- en bouwhoogte conform het bestemmingsplan Dorpskern Zuid.  
 
Het landschappelijk waardevolle karakter, dat met name gevormd wordt door bosgebied en 
niveauverschillen, wordt in Westdorp beschermd door het opnemen van een 
omgevingsvergunningstelsel. De aanwezige landschappelijke en natuurwaarden worden zo 
beschermd, omdat voor verschillende werken en werkzaamheden (onder andere het afgraven 
van gronden en kappen van bomen) een omgevingsvergunning is vereist. Deze vergunning 
wordt niet verleend indien daarmee de aanwezige waarden (onevenredig) worden aangetast. 
Een omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend na een positief advies van de 
deskundige op het gebied van natuur en landschap. 
 
Binnen de bestemming Wonen-Westdorp is het mogelijk om aan-huis-gebonden beroepen en 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten uit te voeren, met dien verstande dat ten hoogste 25% 
van de vloeroppervlakte van de woning hiervoor wordt gebruikt met een maximum van 50 m². 
Er dient bij gebruik van deze mogelijkheid te worden geparkeerd op eigen terrein en de de 
activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van verkeer en niet 
gepaard gaan met uitgebreide horeca en detailhandel.  
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Artikel 5 en 6 Waarde - Archeologie - II & III 
De bestemmingen Waarde - Archeologie - II en III zijn opgenomen voor gebieden die een 
redelijk hoge tot zeer hoge archeologische verwachtingswaarde hebben. In het vigerende 
bestemmingsplan wordt uit gegaan van drie verschillende regimes. Voor dit plangebied zijn 
regime II en regime III van toepassing. In deze archeologieregimes dient bij grondroerende 
werkzaamheden dieper dan respectievelijk 35 cm en 40 cm binnen een planomvang van 
respectievelijk 50 m2 en 500 m2 of groter met de aanwezigheid van archeologische waarden 
rekening gehouden te worden. In de regels is voorts aangegeven wat binnen het regime is 
toegestaan. Bouwen op gronden met regime II en III is verboden voor bouwwerken groter dan 
50 m2 respectievelijk 500 m2. Hiervan kan een omgevingsvergunning worden verleend indien 
door middel van een archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor een aantal werken en 
werkzaamheden. Binnen de archeologieregimes geldt een omgevingsvergunningplicht indien 
grondroerende werkzaamheden op een bepaalde diepte worden uitgevoerd. 
 
Artikel 7 Waterstaat - Waterkering 
De nabijgelegen waterkering is in het vigerende bestemmingsplan bestemd voor Waterkering. 
Bij de waterkering behoren beschermingszones. Dit zijn twee zones: de kernzone en de 
beschermingszone. In overleg met de waterbeheerder is bepaald welke van deze zones 
planologisch relevant zijn. Deze zone is op de kaart vastgelegd en voorzien van een 
beschermende regeling zoals opgenomen in dit artikel. De woning en daarmee gepaard gaande 
werkzaamheden vallen buiten de zone.  

5.5  Algemene regels 

Artikel 8 Antidubbeltelregel 
Deze regel dient om te voorkomen dat indien in het bestemmingsplan bij een bepaald gebouw 
een zeker open terrein is geëist, dat terrein nog eens meetelt bij het beoordelen van een 
aanvraag voor een ander gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 
 
Artikel 9 Algemene bouwregels  
De op de verbeelding aangegeven bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen 
worden overschreden met kleine bouwdelen. In dit artikel is geregeld hoe groot de 
overschrijding mag zijn en onder welke voorwaarden. 
 
Artikel 10 Uitsluitend aanvullende werking bouwverordening 
Bij globale bestemmingsplannen bestaat de kans dat bij toetsing van bouwaanvragen sprake is 
van aanvullende werking van de bouwverordening, omdat het bestemmingsplan ter zake van 
de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening niets regelt. Deze aanvullende 
werking kan ongewenst zijn, omdat het bestemmingsplan met opzet globaal is gehouden ten 
aanzien van deze onderwerpen. Artikel 10 voorkomt dat bepalingen uit de bouwverordening 
alsnog van toepassing kunnen zijn. 
 
Artikel 11 Algemene afwijkingsregels  
Voor ondergeschikte afwijkingen van het bestemmingsplan is een algemene bevoegdheid tot 
afwijken opgenomen. De onderhavige regeling voorziet in verband met de gewenste 
duidelijkheid, in een objectieve begrenzing van het toepassingsbereik van de afwijking. 
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Artikel 12 Algemene wijzigingsregels 
In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van kleine overschrijdingen 
van de bestemmingsgrenzen. 
 
Artikel 13 Werking wettelijke regelingen 
In de regels bij bestemmingsplannen 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. Zo ook in dit bestemmingsplan. 
Sinds jaar en dag mag van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 
een bestemmingsplan slechts volgens de vereiste procedure van de Wro worden gewijzigd en 
heeft de Afdeling er bezwaren tegen dat een plan impliciet kan worden gewijzigd, zoals het 
geval kan zijn als zonder verdere aanduiding een van-toepassing-verklaring van een wettelijke 
regeling in de planregels is opgenomen. 
Het is dan ook nodig dat verwijzingen naar toepasbare wettelijke regelingen worden gefixeerd, 
namelijk naar de tekst ervan zoals die op het moment van vaststelling van het plan gold. Wordt 
dit nagelaten dan bestaat het risico dat de ABRvS een vastgesteld bestemmingsplan alsnog 
vernietigt. 

5.6  Overgangsrecht en slotregels 

Artikel 14 Overgangsrecht  
In artikel 3.2.1. van het Bro zijn standaardregels opgenomen met betrekking tot het 
overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik. Deze maken onderdeel uit van dit 
bestemmingsplan.  
 
Artikel 15 Slotregel  
Het laatste artikel van de planregels betreft de citeertitel van het onderliggende 
bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het voorontwerpbestemmingsplan De Voert 10 heeft vanaf donderdag 29 september 2011 
gedurende 4 weken voor inspraak terinzage gelegen. Tevens is het in deze periode naar 
overleginstanties verzonden. In totaal zijn twee reacties binnengekomen: 
 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK); 
 Stichting Mr. Frits Zeiler. 
Beide reacties zijn binnen de termijn ontvangen. De reacties zijn hieronder samengevat 
weergegeven en voorzien van een beantwoording. Er is derhalve geen separate Nota inspraak 
en overleg opgesteld. Tevens wordt aangegeven of de reactie aanleiding geeft voor het 
aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
6.1.1  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Samenvatting reactie 
a. In de waterparagraaf wordt onder het kopje huidige situatie, subkopje waterkwantiteit 

opgemerkt dat in het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig is. Deze opmerking zou 
enigszins verwarrend kunnen zijn. Volgens onze gegevens wordt de noordwest hoek van 
het plangebied namelijk begrensd door een beek. Hoewel deze in droge periodes in de 
zomer geregeld droog kan staan, heeft deze nog wel een functie voor de ontwatering en 
mogelijk ook de afwatering van het omliggende gebied. 
De beek is opgenomen in de legger van het hoogheemraadschap. Dit betekent dat de 
toekomstige eigenaar/bewoner van het perceel een verplichting heeft tot het onderhouden 
van de helft van deze beek, de zogenaamde schouw. Het is niet noodzakelijk deze beek op 
de plankaart op te nemen als water, maar wij verzoeken u wel de toelichting op dit punt aan 
te passen. 

b. Op de plankaart is een dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering opgenomen. De 
zonering voor de waterkering zou breder moeten zijn. Het huidige bouwvlak ligt daarmee 
deels binnen het waterstaatswerk. Het bouwvlak valt wel buiten het profiel van vrije 
ruimte. Dit is de ruimte die dient te worden gereserveerd voor mogelijk toekomstige 
versterkingswerkzaamheden aan de waterkering en waarbinnen nieuwe bebouwing 
ongewenst is. 
Voor het bouwen binnen het waterstaatswerk is een watervergunning van het 
hoogheemraadschap benodigd. Met name voor werkzaamheden die de stabiliteit van de 
waterkering kunnen beïnvloeden zoals ontgravingen (bouwput, bouw van een kelder) en 
ophogingen wordt veelal een grond- en/of stabiliteitsonderzoek gevraagd. Wij willen de 
initiatiefnemer adviseren om het hoogheemraadschap in een zo vroeg mogelijk stadium te 
betrekken bij de technische uitwerking van het plan. Overigens is eveneens een vergunning 
nodig voor het slopen van de bestaande bebouwing binnen het vlak van de waterkering. 
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c. Bij de beschrijving van de toekomstige situatie onder het kopje keur wordt opgemerkt dat 
de bebouwing niet is voorzien binnen de beschermingszone (beter: het waterstaatswerk) 
en dat de keur de uitvoering van het plan derhalve niet in de weg staat. Uit de plan blijkt 
niet waar de nieuwe bebouwing exact is voorzien; gelet op de opmerking hierboven ligt het 
bouwvlak echter wel voor een deel in de zone waterstaatwerk. Daarnaast zal de bestaande 
bebouwing  worden gesloopt. Deze ligt  voor een deel in het waterstaatswerk en daarvoor 
is in ieder geval een watervergunning nodig. 
In deze vergunning stelt het hoogheemraadschap eisen aan de wijze waarop de bebouwing 
wordt verwijderd en de afwerking van het terrein. 

 
Antwoord 
a. De toelichting wordt op dit punt aangepast. Dit heeft overigens geen gevolgen voor de 

juridische regeling. 
b. De plankaart wordt aangepast, waarbij het gehele waterstaatswerk binnen de 

dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering is opgenomen. In het kader van de 
omgevingsvergunning wordt contact opgenomen met het hoogheemraadschap. 

c. Het bestemmingsplan laat vrij op welke wijze binnen het bouwvlak het bouwplan wordt 
gerealiseerd. Het bouwplan ligt voor een gedeelte binnen het aangegeven 
waterstaatswerk. De opmerking dat de bebouwing niet is voorzien binnen het 
waterstaatswerk, wordt aangepast. 

 
Conclusie 
Op basis van de reactie wordt het bestemmingsplan op de volgende onderdelen aangepast: 
 in waterparagraaf wordt opgenomen dat aan het plangebied een beek grenst en dat de 

bebouwing is voorzien binnen de keur; 
 de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering op de plankaart wordt vergroot. 
 
6.1.2  Stichting Mr. Frits Zeiler 
Samenvatting reactie 
a. Ten aanzien van de Archeologie wordt opgemerkt dat de bestaande woning wellicht van 

belang is. Blijkens een krantenknipsel is het mogelijk dat binnen de woning nog restanten 
van de bebouwing uit de 16e eeuw aanwezig zijn. Naar verluidt is de woning ooit in gebruik 
geweest als 'veerhuis' (winkel en taverne) in de tijd dat vanuit Westdorp over het nog niet 
drooggelegde Bergermeer naar Alkmaar werd gevaren. Dit is weliswaar niet van belang 
voor onderhavig bestemmingsplan. Indiener wil echter wel dringend aandacht vragen voor 
dit belangrijke facet en dringt ook aan op een gedegen historisch/bouwkundig onderzoek, 
uiteraard vóór een eventuele sloopvergunning wordt verleend. 

b. Voor het overige kunnen de Artikelen 5 en 6 (Waarde Archeologie II en III) van de 
planregels instemming van indiener hebben. 

c. In de toelichting wordt (terecht) verwezen naar de Van Reenen-servituten. De vraag is 
echter of deze op het onderhavige perceel van toepassing zijn, c.q. waren. Immers, op het 
perceel was eerst een winkel en later een 'fabriek' gevestigd. Krachtens de servituten 
zouden beide niet zijn toegestaan. 

d. Met betrekking tot Artikel 4 (Wonen-Westdorp) merkt indiener op dat figuur 2.2 niet geheel 
in overeenstemming is met het gestelde in Artikel 4.2.2, sub f. in die zin dat de ontworpen 
woning weliswaar is voorzien van een kap, maar deze heeft wel deels een platte afdekking. 
Klopt de formulering van genoemd artikel? 

e. Ten aanzien van Artikel 4.2.3, sub n. achter het woord 'hoogste' ontbreekt een nadere 
aanduiding van de grootte. 

f. Artikel 4.5, sub b. lijkt overbodig evenals de woorden 'per bouwperceel' in Artikel 4.5, sub 
e. 
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g. Waar Artikel 4 (Wonen-Westdorp) afwijkt van het bijna gelijknamige Artikel 26 van het 
'Bestemmingsplan Bergen Dorpskern-Zuid' kunnen de afwijkingen onze instemming 
hebben. 

h. Hetzelfde geldt voor Artikel 3 (Tuin). Echter, in dit Artikel worden bouwwerken toegelaten 
die krachtens de keur van het Hoogheemraadschap, behoudens met verkregen ontheffing, 
niet zijn toegestaan, (zie pagina 26 van de Toelichting). 

 
Antwoord 
a. Het pand is geen monument en heeft geen karakteristeke waarde. Sloop van het pand zal 

daarom wel mogelijk zijn. Gezien de mogelijke resten van oude bebouwing in het pand, 
acht de gemeente een bouwhistorisch onderzoek van belang om meer duidelijkheid te 
krijgen over de cultuurhistorische waarden van de locatie. Een regeling hiertoe wordt 
opgenomen in de planregels. Overigens is het ook mogelijk om dit bouwhistorisch 
onderzoek te koppelen aan de sloopwerkzaamheden. De gemeente wil benadrukken dat 
een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd ter vergroting van de cultuurhistorische kennis 
binnen de gemeente. Indien waardevolle elementen in het gebouw worden aangetroffen, 
zullen deze gedocumenteerd en opgeslagen worden. Het is geen reden om niet tot sloop 
over te gaan. Dit is verwoord in de regels.  

b. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. 
c. Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan maakt het niet uit of de Van 

Reenen-servituten van toepassing zijn op dit perceel. Daarom wordt verder niet op dit 
onderwerp ingegaan. 

d. Deze regeling klopt. In de begrippen is bepaald dat sprake is van een platte afdekking 
indien sprake is van een horizontaal vlak dat meer dan 1/3 van de oppervlakte van het 
gebouw beslaat. Hiermee in het bouwplan uit figuur 2.2 mogelijk. 

e. Dit moet zijn: ten hoogste 1/3 van de oppervlakte van het dakvlak. Dit wordt aangepast. 
f. Artikel 4.5 sub b. Een zwembad is toegestaan op het huidige perceel. In die zin is er sprake 

van een overbodige regel. Mocht (in het theoretische geval) in de toekomst sprake zijn van 
afsplitsing van een deel van het perceel, dan kan dit wel relevant worden. De gemeente 
behoudt deze regel.  
Artikel 4.5 sub e. Ditzelfde geldt voor de toevoeging 'per bouwperceel'. Aangezien dit niet 
tot problemen zal leiden, blijft deze regel gehandhaafd. 

g. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. 
h. Het klopt dat hier niet zonder meer mag worden gebouwd. Dit is de reden voor de 

dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering. Hierdoor mag binnen de dubbelbestemming 
slechts na afwijking worden gebouwd. Daarmee is de keur van het Hoogheemraadschap 
verwerkt in de regels. 

 
Conclusie 
Op basis van de reactie wordt in lid 4.2.3 sub n na 'een oppervlakte van ten hoogste' 
toegevoegd: '1/3'. Daarnaast wordt een regeling opgenomen dat voor of tijdens sloop 
bouwhistorisch onderzoek aan het hoofdgebouw moet plaatsvinden. 
 

6.2  Economische uitvoerbaarheid 

Op grond van artikel 6.2.1 Bro is het niet nodig een grondexploitatieplan op te stellen. De bouw 
van de woning voldoet namelijk niet aan de voorwaarden voor een aangewezen bouwplan die 
zijn beschreven in het bovengenoemde artikel uit de Bro. In artikel 6.2.1a onder lid a wordt 
namelijk aangegeven dat wanneer het totaal van de exploitatiebijdragen dat met toepassing 
van artikel 6.19 Wro kan worden verhaald, minder dan 10.000 euro bedraagt, artikel 6.12 lid 2 
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van toepassing is. Hierin wordt gesteld dat bij dergelijke gevallen geen exploitatieplan behoeft 
te worden opgesteld. De grondexploitatiewet is daarom niet van toepassing voor dit plan. Daar 
komt bij dat in de huidige situatie al sprake is van één bedrijfswoning en het aantal woningen 
daarmee niet toeneemt. Om deze reden is het dan ook niet nodig een overeenkomst op te 
stellen. Alle kosten worden verder gedragen door de aanvrager. Eventuele planschade zal 
tenslotte voor rekening zijn van de aanvrager. 

6.3  Ruimtelijke uitvoerbaarheid 

De bouw van een nieuwe woning aan de Voert 10 is getoetst aan de verschillende aspecten die 
betrekking hebben op de ontwikkeling. In het onderliggende bestemmingsplan is onderzocht of 
de ontwikkeling inpasbaar is op stedenbouwkundig gebied en op het gebied van verkeer, 
milieu, water, ecologie en archeologie. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling mogelijk 
kan worden gemaakt. Wel dient er rekening gehouden te worden met de verschillende 
conditities zoals gesteld in de sectorale paragrafen. Hieronder worden de belangrijkste 
conclusies weergegeven.  
 
De woning past planologisch gezien in de omgeving, aangezien wordt aangesloten bij de 
juridische regeling voor de woningen in de omgeving. Tevens komt de woning in dezelfde 
'rooilijn' te liggen als de bestaande woningen aan de Voert. Het bouwplan heeft geen 
(negatieve) consequenties voor de omliggende percelen. In functioneel opzicht is het perceel 
het enige perceel dat bestemd was als Recreatie in het vigerende bestemmingsplan, elders in 
de omgeving komt voornamelijk Wonen-Westdorp voor. De bestemmingsverandering van 
recreatief naar wonen is daarmee een logische aanpassing en zorgt voor een rustiger 
woonklimaat voor de omgeving. Tevens is in de huidige situatie een bedrijfswoning met 
verblijfsrecreatieve appartementen toegestaan. Met de realisatie van één woning, blijft het 
aantal woningen feitelijk gelijk, maar zal de belasting op de omgeving afnemen, omdat er geen 
sprake meer is van de verblijfsrecreatieve appartementen. 
 
Beleidsmatig gezien past de nieuwe woning aan Voert 10 binnen het rijks- en provinciaal beleid. 
Het betreft een herontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied, hetgeen als 
uitgangspunt in deze beleidsstukken wordt aangehouden.  
De ontwikkeling sluit niet direct aan bij het gemeentelijk woonbeleid. Aangezien hier feitelijk 
sprake is van een herontwikkeling van een perceel waar reeds een bedrijfswoning aanwezig is 
en hiervoor in de plaats één woning wordt teruggebouwd, wordt er niet ingegaan op de door de 
gemeente gestelde uitgangspunten om meer woningen te realiseren. Andersom geredeneerd 
gaat de ontwikkeling ook niet in tegen het gehanteerde beleid.  
 
Op sectoraal gebied dient, alvorens met de sloop en bouw van de woning te beginnen, 
onderzoek gedaan te worden naar archeologische waarden en ecologie. Dit is vereist door de 
wet- en regelgeving hieraan verbonden. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een 
archeologisch onderzoek verricht te zijn om de aanwezigheid van archeologische waarden uit te 
sluiten. Tevens dient voor sloop van de opstallen een ecologisch veldonderzoek verricht te zijn 
om te bezien of mogelijk (zwaar) beschermde vleermuizen, dan wel vogels met een vast 
nestplaats binnen het gebied aanwezig zijn. De andere aspecten (verkeer, luchtkwaliteit, 
bodem, verkeerslawaai en externe veiligheid) tonen geen belemmeringen voor de uitvoering 
van het plan.  
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Bijlage 1  Wegverkeerslawaai 



130903.15472.00Bergen (NH), Voert 10

Ontvanger : Situatie 2022 Waarneemhoogte [m] :    1.5

Rijlijn : Voert, 30km/u

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 11.00
Verhardingsbreedte [m] : 1.80 Afstand schuin [m] : 11.03
Bodemfactor [-] : 0.70 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.00 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  200.00
% Daguur :    6.54
% Avonduur :    3.76
% Nachtuur :    0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     60 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   94.59   94.59   94.59     60 0.00   59.09   56.69   50.02
3 Middelzware Motorvoert...    4.76    4.76    4.76     60 0.00   52.09   49.68   43.02
4 Zware Motorvoertuigen    0.65    0.65    0.65     60 0.00   46.32   43.91   37.24
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   60.07   57.67   51.00
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0.00 LAeq, dag : 46.55
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 44.14
D_afstand : 10.43 LAeq, nacht : 37.48
D_lucht : 0.09 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2.39 Lden, excl. Art.110g [dB] :   47
D_meteo : 0.62 Lden, incl. Art.110g [dB] :   42
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130903.15472.00Bergen (NH), Voert 10

Rijlijn : Voert, 60km/u

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 95.00
Verhardingsbreedte [m] : 0.00 Afstand schuin [m] : 95.00
Bodemfactor [-] : 1.00 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.00 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :   15
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  150.00
% Daguur :    7.00
% Avonduur :    2.60
% Nachtuur :    0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     60 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   91.44   91.44   91.44     60 0.00   57.99   53.69   47.99
3 Middelzware Motorvoert...    6.74    6.74    6.74     60 0.00   52.64   48.34   42.64
4 Zware Motorvoertuigen    1.82    1.82    1.82     60 0.00   49.83   45.53   39.83
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   59.59   55.29   49.59
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0.00 LAeq, dag : 21.20
C_zichthoek : -9.28 LAeq, avond : 16.90
D_afstand : 19.78 LAeq, nacht : 11.20
D_lucht : 0.60 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 5.88 Lden, excl. Art.110g [dB] :   21
D_meteo : 2.85 Lden, incl. Art.110g [dB] :   16

Rijlijn : Wiertdijkje

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 65.00
Verhardingsbreedte [m] : 1.80 Afstand schuin [m] : 65.00
Bodemfactor [-] : 0.95 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.00 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :   63
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :   50.00
% Daguur :    6.54
% Avonduur :    3.76
% Nachtuur :    0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   94.59   94.59   94.59     50 0.00   51.68   49.28   42.61
3 Middelzware Motorvoert...    4.76    4.76    4.76     50 0.00   45.36   42.95   36.28
4 Zware Motorvoertuigen    0.65    0.65    0.65     50 0.00   39.67   37.27   30.60
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   52.81   50.40   43.74
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0.00 LAeq, dag : 23.45
C_zichthoek : -3.04 LAeq, avond : 21.04
D_afstand : 18.13 LAeq, nacht : 14.37
D_lucht : 0.43 Aftrek Art. 110g [dB] :    0
D_bodem : 5.36 Lden, excl. Art.110g [dB] :   24
D_meteo : 2.40 Lden, incl. Art.110g [dB] :   24
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Ontvanger : Situatie 2022 Waarneemhoogte [m] :    4.5

Rijlijn : Voert, 30km/u

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 11.00
Verhardingsbreedte [m] : 0.00 Afstand schuin [m] : 11.62
Bodemfactor [-] : 1.00 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.00 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  200.00
% Daguur :    6.54
% Avonduur :    3.76
% Nachtuur :    0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     60 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   94.59   94.59   94.59     60 0.00   59.09   56.69   50.02
3 Middelzware Motorvoert...    4.76    4.76    4.76     60 0.00   52.09   49.68   43.02
4 Zware Motorvoertuigen    0.65    0.65    0.65     60 0.00   46.32   43.91   37.24
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   60.07   57.67   51.00
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0.00 LAeq, dag : 46.04
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 43.63
D_afstand : 10.65 LAeq, nacht : 36.97
D_lucht : 0.09 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2.99 Lden, excl. Art.110g [dB] :   47
D_meteo : 0.30 Lden, incl. Art.110g [dB] :   42
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130903.15472.00Bergen (NH), Voert 10

Rijlijn : Voert, 60km/u

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 95.00
Verhardingsbreedte [m] : 0.00 Afstand schuin [m] : 95.07
Bodemfactor [-] : 1.00 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.10 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :   15
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  150.00
% Daguur :    7.00
% Avonduur :    2.60
% Nachtuur :    0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     60 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   91.44   91.44   91.44     60 0.00   57.99   53.69   47.99
3 Middelzware Motorvoert...    6.74    6.74    6.74     60 0.00   52.64   48.34   42.64
4 Zware Motorvoertuigen    1.82    1.82    1.82     60 0.00   49.83   45.53   39.83
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   59.59   55.29   49.59
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0.15 LAeq, dag : 23.66
C_zichthoek : -9.28 LAeq, avond : 19.36
D_afstand : 19.78 LAeq, nacht : 13.66
D_lucht : 0.60 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4.61 Lden, excl. Art.110g [dB] :   24
D_meteo : 1.80 Lden, incl. Art.110g [dB] :   19

Rijlijn : Wiertdijkje

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 65.00
Verhardingsbreedte [m] : 1.80 Afstand schuin [m] : 65.11
Bodemfactor [-] : 0.95 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.00 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :   63
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :   50.00
% Daguur :    6.54
% Avonduur :    3.76
% Nachtuur :    0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   94.59   94.59   94.59     50 0.00   51.68   49.28   42.61
3 Middelzware Motorvoert...    4.76    4.76    4.76     50 0.00   45.36   42.95   36.28
4 Zware Motorvoertuigen    0.65    0.65    0.65     50 0.00   39.67   37.27   30.60
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   52.81   50.40   43.74
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0.00 LAeq, dag : 25.60
C_zichthoek : -3.04 LAeq, avond : 23.19
D_afstand : 18.14 LAeq, nacht : 16.53
D_lucht : 0.43 Aftrek Art. 110g [dB] :    0
D_bodem : 4.23 Lden, excl. Art.110g [dB] :   26
D_meteo : 1.37 Lden, incl. Art.110g [dB] :   26

10/13/2010 8:51:52 AM, blz.  4Standaard rekenmethode 1 V1.40
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Bijlage 2  Bureauonderzoek Ecologie 

 
In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is 
vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan 
deze ontwikkelingen - wat ecologie betreft - moeten worden getoetst. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald 
en het toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van Rijk, provincie en gemeente. 
 
Huidige situatie 
Het plangebied is gelegen aan Voert 10 te Bergen. Het plangebied bestaat uit meerdere 
gebouwen, opgaande begroeiing (bomen en struiken), grasland en verhard terrein. 
 
Beoogde ontwikkelingen 
Het project voorziet in de bouw van een nieuwe villa. Hiervoor moeten de volgende 
werkzaamheden worden uitgevoerd: 
 verwijderen beplanting en bomen; 
 sloop van gebouwen; 
 grondwerkzaamheden; 
 bouw van villa. 
 
Toetsingskader  
Beleid 
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het 
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 
verbindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt in de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS). 
 
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 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor de zwaar 
beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, indien: 
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 er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en 
bosbouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 

 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 LNV 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 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 LNV aangewezen gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en 

Habitatrichtlijn; 
b. door de minister van LNV 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 
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vorm van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten 
of de minister van LNV). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door 
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 habitatsoorten en 
habitattypen. 
 
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 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een natuur- of groengebied met een beschermde 
status, zoals Natura 2000, een beschermd natuurmonument of een beschermd 
landschapsgezicht en maakt ook geen deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 
(PEHS). Het plangebied is wel op 120 m afstand (zie figuur 1) van het Natura 2000-gebied 
'Noordhollands duinreservaat' gelegen.  
 

 
Figuur B2.1  Ligging plangebied (zwarte cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebied 'Noord 
Hollands Duinreservaat' (gearceerd gebied) 
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Het Habitatrichtlijngebied Noord-Hollands duinreservaat kwalificeert zich vanwege de volgende 
kenmerken: 
 
Belangrijkst gebied voor: 

Habitattype 

2130 * Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) 

2140 * Vastgelegde ontkalkte duinen met kraaihei 

2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied; verbond van Els 
en Vogelkers 

* prioritair habitat 
 
Verder aangemeld voor: 

Habitattype 

2110 Embryonale wandelende duinen 

2120 Wandelende duinen op de strandwal met helm 

2160 Duinen met duindoorn 

2170 Duinen met kruipwilg 

 

Soort 

1042 Gevlekte witsnuitlibel 

Binnen het plangebied is alleen het type 2180 (Beboste duinen van het Atlantische, 
continentale en boreale gebied; verbond van els en vogelkers) aanwezig. 
 
Soortenbescherming 
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het plangebied, 
algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (Broekhuizen, 1992; 
Limpens, 1997; www.ravon.nl; FLORON, 2002; en www.waarneming.nl) waarin de 
waarnemingen zijn aangegeven.  
 
Planten 
Volgens het Natuurloket zijn vaatplanten slecht onderzocht binnen het betreffende 
kilometerhok. Er zijn meerdere zwaar beschermde vaatplanten aangetroffen binnen het 
betreffende kilometerhok. Mogelijk gaat het hier om dotterbloem en zwanenbloem die in en 
nabij de sloten groeien binnen het plangebied. De verwachting is, gezien de voorkomende 
biotopen, dat binnen het plangebied geen beschermde vaatplanten voorkomen. 
 
Vogels 
Het Natuurloket geeft aan dat broedvogels niet onderzocht zijn. Binnen het plangebied 
bevinden zich bomen en gebouwen waarin vogels kunnen broeden. Mogelijk dat soorten als 
boerenzwaluw en huismus hun nestplaatsen in de gebouwen hebben. De bomen kunnen 
geschikt zijn voor algemene soorten als ekster, kraai, merel, spreeuw, koolmees en 
pimpelmees.  
 
Zoogdieren 
Het Natuurloket meldt dat zoogdieren (inclusief vleermuizen) binnen het plangebied slecht 
onderzocht zijn. Op basis van de atlas van Nederlandse zoogdieren (Broekhuizen, 1992) en de 
aanwezige biotopen worden de volgende soorten in het plangebied verwacht: huisspitsmuis, 
veldmuis, mol en egel. Een zwaar beschermde soort als de eekhoorn wordt hier niet verwacht, 
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gezien het aantal voorkomende (oude) bomen en verstoring vanuit de omgeving. De 
verwachting is dat de eekhoorn gebruikmaakt van de nabijgelegen bosgebieden. 
 
Gezien de aanwezigheid van bomen en bebouwing zijn vaste verblijfplaatsen van vleermuizen 
binnen het plangebied te verwachten. Vleermuissoorten als rosse vleermuis, gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger kunnen mogelijk vaste verblijfplaatsen op de planlocatie 
hebben. Het opgaande groen is mogelijk ook onderdeel van het foerageergebied en de 
vliegroute van de genoemde vleermuizen. Bomen met een diameter groter dan 30 cm kunnen 
geschikt zijn als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. 
 
Amfibieën  
Volgens het Natuurloket is het kilometerhok redelijk onderzocht op amfibieën. Vooral de meer 
algemeen voorkomende amfibieën als gewone pad en bruine kikker zullen met name vaste 
verblijfplaatsen hebben binnen het plangebied. In de winter kunnen met name heggen, 
struweel en bebouwing als winterbiotoop dienen. In het voorjaar kunnen de watergangen die 
zich nabij het plangebied bevinden dienen als voortplantingsplaats. Volgens de 
verspreidingsgegevens van RAVON is binnen het betreffende kilometerhok de zwaar 
beschermde rugstreeppad waargenomen. De verwachting is dat deze soort gebruik zal maken 
van de nabijgelegen sloten en oevers, maar geen gebruikmaakt van het plangebied. 
 
Overige soorten 
Het plangebied is ongeschikt als biotoop voor beschermde reptielen en insecten (vlinders, 
sprinkhanen en libellen). De genoemde beschermde soortengroepen stellen hoge eisen aan 
hun leefgebied; het plangebied voldoet hier niet aan. 
 
In tabel B2.1 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar 
verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen. 
 
Tabel B2.1  Beschermde soorten binnen het plangebied en het beschermingsregime 

vrijstellingsregeling tabel 1  mol, egel, huisspitsmuis en veldmuis 
 
bruine kikker en gewone pad 

ontheffingsregeling 
Ffw 

tabel 2   

 tabel 3 bijlage 1 AMvB  

  bijlage IV HR alle vleermuizen 
 

 vogels cat. 1 t/m 4 huismus 

  cat. 5 boerenzwaluw, koolmees, pimpelmees, 
spreeuw, ekster en zwarte kraai 

 
Toetsing  
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een natuur- of groengebied met een beschermde 
status, zoals Natura 2000, een beschermd natuurmonument of een beschermd 
landschapsgezicht en maakt ook geen deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 
(PEHS). Het plangebied is wel op 120 m afstand (zie figuur 1.1) van het Natura 2000-gebied 
'Noordhollands duinreservaat' gelegen. Gezien de tussenliggende buffers (wegen, bomen en 
water), aard van de ontwikkeling en de afstand, is de verwachting dat de planontwikkeling 
binnen het plangebied geen negatieve effecten op het nabijgelegen Natura 2000-gebied heeft. 
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De natuurbeschermingswet 1998 vormt daarmee geen beletsel voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan. 
 
Soortenbescherming 
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van 
beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat 
overtredingen van de Ffw niet optreden. De benodigde werkzaamheden ten behoeve van deze 
ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te beschermen natuurwaarden.  
 Er zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1-soorten van de Ffw waarvoor een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Ffw geldt.   
 De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door werkzaamheden 

buiten het broedseizoen (globaal van 15 maart tot en met 15 juli) te laten starten.  
 Mogelijk zijn zwaar beschermde vleermuizen (tabel 3, bijlage IV HR), dan wel vogels met 

een vaste nestplaats binnen het plangebied aanwezig. Indien vaste rust-, verblijfs- of 
voortplantingsplaatsen van deze soorten aanwezig blijken (hetgeen aan de hand van 
veldonderzoek in het voorjaar, zomer en najaar moet worden vastgesteld) en aangetast 
worden door toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, dan dient overtreding van de Ffw 
voorkomen te worden door het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. 
Indien de vereiste maatregelen worden genomen zal de Ffw de uitvoering van het 
bestemmingsplan niet in de weg staan. Indien de vereiste maatregelen niet mogelijk zijn, 
dient in nader overleg met de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV bepaald te 
worden of het plan in zijn huidige vorm uitvoerbaar is. 

 
Conclusie 
Doordat bestaande bebouwing zal worden gesloopt, kan mogelijk aantasting van (het 
leefgebied van) beschermde dier/ of plantensoorten ontstaan. Uiterlijk bij het nemen van een 
besluit dat ruimtelijke verandering mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn 
verkregen dat overtreding van de Flora- en faunawet niet optreden. In een veldonderzoek zal 
moeten worden bezien of mogelijk (zwaar) beschermde vleermuizen, dan wel vogels met een 
vast nestplaats binnen het gebied aanwezig zijn. Dit onderzoek zal zijn afgerond voor 
vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan.  



  45  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   130903.15472.00 
Rotterdam / Middelburg  

Bijlage 3  Ecologisch veldonderzoek 
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1  INLEIDING  
 
 
 
 

1.1 Inleiding 
 

Er is het voornemen om de woning met schuren aan De Voert 10 te slopen en een nieuwe woning met 
bijgebouwen te bouwen. Op basis van gegevens is bepaald dat mogelijk beschermde vleermuizen en 
vogels voorkomen. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens BV te Wageningen gevraagd om het 
voorkomen en het terreingebruik van vleermuizen en vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen inzichtelijk 
te maken. In onderhavig rapport wordt verslag gedaan van een veldinventarisatie naar deze 
soortgroepen.  
 

 

1.2 Het plangebied 
 

De Voert 10 is gelegen op dit gelijknamige adres (zie figuur 1 en bijlage 1 voor respectievelijk de globale 
en detailleerde ligging). Het betreft een woning met schuur en tuin, allen niet meer in gebruik. In figuur 2 
wordt een foto-impressie gegeven van het gebied.  
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het herbestemmingsgebied aan De Voert 10 te Bergen.   
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Figuur 2. Foto-impressie van het herbestemmingsgebied aan De Voert 10 te Bergen.  

 

1.3 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de ecologie van vleermuizen en vogels (hoofdstuk 2) 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. ECOLOGIE  
 
 

2.1 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. Dit is ook zeer noodzakelijk: de meeste soorten zijn bedreigd of 
ernstig bedreigd en alle soorten zijn nationaal en internationaal wettelijk beschermd via de Flora- en faunawet 
en de Habitatrichtlijn.  
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2.2 Vogels 
 

Vogels komen doorgaans overal in Nederland voor waar enige beschutting is en waar mogelijkheden zijn 
om te nestelen. Er zijn vogels die ieder jaar een nest bouwen om daarin te broeden. Er zijn daarnaast 
vogels die jaarrond een zelfde nest gebruiken om in te slapen en te broeden (bijvoorbeeld uilen) en er zijn 
vogels die jaarlijks terugkeren naar hun nestplaats om het nest opnieuw te gebruiken om daarin te 
broeden (zoals veel soorten roofvogels). De Flora- en faunawet ziet toe op de bescherming van nesten die 
jaarrond of jaarlijks worden gebruikt; deze zijn ook buiten het broedseizoen beschermd. Sinds de zomer 
van 2009 heeft het bevoegd gezag inzake de Flora- en faunawet een lijst met jaarrond beschermde vogels 
gepubliceerd (LNV-DLG, 2009a). De verblijfplaatsen van deze vogels zijn ook buiten het broedseizoen 
beschermd via de Flora- en faunawet (LNV-DLG, 2009b). 
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3 METHODE  
 

3.1 Inleiding 
 

Ten behoeve van de inventarisatie van vleermuizen en vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen zijn vier 
inventarisatieronden uitgevoerd. In tabel 1 wordt van deze inventarisatieronden een overzicht gegeven.  
 
 
Tabel 1. Overzicht inventarisatieronden naar het voorkomen van vleermuizen en vogels met vaste 
rust- en vervlijfplaatsen in en rond het herbestemmingsgebied aan De Voert 10 te Bergen. 
Datum Vleermuizen Vogels 

Voorzomer   

- Dinsdag  17 mei 2011 Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen Nestlocaties 

- Dinsdag  21 juni 2011 Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen Nestlocaties 

Herfst   

- Dinsdag  30 augustus 2011 Balts-, paar en foerageerplaatsen - 

- Woensdag 14 september 2011 Balts-, paar en foerageerplaatsen - 
 

 

3.2 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, 2009 / 2010).  
 

 

3.3 Broedvogels 
 

Voorafgaand aan het vleermuisonderzoek op 17 mei en 21 juni 2011 is het gebied geïnventariseerd op 
nesten, sporen en territoriaal gedrag van vogels met jaarrond beschermde nesten.  
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4 RESULTAAT 
 

4.1 Vleermuizen 
 

Voorzomer 
In totaal zijn twee vleermuissoorten vastgesteld. Het betreft de gewone dwergvleermuis en rosse vleermuis. 
Beide soorten werden in relatief lage dichtheid foeragerend vastgesteld. Er zijn geen aanwijzingen 
gevonden van het voorkomen van kolonies of vliegroutes. Daarbij komt dat de rosse vleermuis uitsluitend 
boombewonend is en derhalve geen verblijfplaatsen kan hebben in het herbestemmingsgebied. In figuur 3 
worden de foerageerplaatsen weergegeven.  
 
 

 

Legenda 
 

= Gewone dwergvleermuis 
 

= Rosse vleermuis 

Figuur 3. Foerageerplaatsen van vleermuizen in de voorzomer in en rondom het herbestemmings- 
gebied aan De Voert 10 te Bergen.  
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Herfst 
Er zijn in de herfst alleen gewone dwergvleermuizen aangetroffen. Er werden enkele foeragerende dieren 
gelokaliseerd. Er zijn geen balts- en / of paarplaatsen aangetroffen. In figuur 4 worden de waarnemingen 
weergegeven.  
 
 

 

Legenda 
 

= Gewone dwergvleermuis 
 

Figuur 4. Foerageerplaatsen van vleermuizen in de herfst in en rondom het herbestemmingsgebied 
aan De Voert 10 te Bergen. 

 

4.2 Broedvogels 
 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen in 
en direct rondom het herbestemmingsgebied aan De Voert 10 te Bergen. 
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5 CONCLUSIE  
 
 

Het herbestemmingsgebied aan De Voert 10 te Bergen is marginaal foerageergebied voor de gewone 
dwergvleermuis en daarnaast vliegt er af en toe een rosse vleermuis. In en rond de reconstructielocatie 
ontbreekt het aan vogels met nesten. Vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet 
aangetroffen. Gedurende en na de reconstructie is het mogelijk dat vleermuizen op de locatie en in de 
directe omgeving blijven foerageren. Effecten op vleermuizen worden derhalve uitgesloten. 

Adviesbureau Mertens 9 Wageningen 
 



Vleermuizen en broedvogels in en direct rond De Voert 10 te Bergen. 
 

Eindrapportage september 2011 
 
 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR 
 
 

- EEG, 1979. Richtlijn 79/43/EEG inzake het behoud van de Vogelstand. Publicatieblad Europese 
Gemeenschap, nummer L. 103. 

- EEG, 1992. Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van wilde flora en fauna. Publicatieblad van 
de Europese Gemeenschap, nummer L. 206/7. 

- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, 2009. Besluit Rode lijsten diverse 
soortgroepen. 

- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, 1998. Wet van 25 mei 1998, houdende 
regels ter bescherming van in het wild levende planten en diersoorten (Flora en Faunawet). 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 402, 1-37. 

- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Dienst Regelingen, 2009a. Aangepaste 
lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep. Ministerie van 
LNV (Dienst Regelingen), Den Haag. 

- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Dienst Regelingen, 2009b. Uitleg 
aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet. Ministerie van LNV 
(Dienst Regelingen), Den Haag. 

- Netwerk Groene Bureaus, 2009 / 2010. Vleermuisinventarisatie-protocol; Introductie, toelichting en 
tabel. Odijk.  

Adviesbureau Mertens 10 Wageningen 
 



 
 

BIJLAGE 1. EXACTE LIGGING HERBESTEMMINGSGEBIED 
 

 

 
 

 



 
 

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.  

 



 
 
 
 

 

 

 



46  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
130903.15472.00   Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  

   





  47  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   130903.15472.00 
Rotterdam / Middelburg  

Inhoud van de regels 
 

 

 

Hoofdstuk 1  Inleidende regels      49 
Artikel 1  Begrippen        49 

Artikel 2  Wijze van meten       52 

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels      53 
Artikel 3  Tuin         53 

Artikel 4  Wonen - Westdorp       55 

Artikel 5  Waarde - Archeologie - II      58 

Artikel 6  Waarde - Archeologie - III      60 

Artikel 7  Waterstaat - Waterkering      62 

Hoofdstuk 3  Algemene regels       63 
Artikel 8  Antidubbeltelregel       63 

Artikel 9  Algemene bouwregels       63 

Artikel 10  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening   63 

Artikel 11  Algemene afwijkingsregels      64 

Artikel 12  Algemene wijzigingsregels      64 

Artikel 13  Werking wettelijke regelingen      64 

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels     65 
Artikel 14  Overgangsrecht        65 

Artikel 15  Slotregel        65 

  



48  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
130903.15472.00   Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  



  49  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   130903.15472.00 
Rotterdam / Middelburg  

Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
het bestemmingsplan De Voert 10 van de gemeente Bergen (NH.).  
 
1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-B001 met de bijbehorende regels.  
 
1.3  aan- en uitbouw 
een aan een hoofdgebouw aangebouwd (deel van het) gebouw dat in directe verbinding staat 
met het hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en 
in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 
 
1.4  aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden. 
 
1.5  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
 
1.6  aan-huis-gebonden beroepen 
een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de 
woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en voor zover deze beroepen een 
ruimtelijke uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is. 
 
1.7  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. 
 
1.8  archeologisch onderzoek 
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 
beschikt. 
 
1.9  archeologische waarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 
overblijfselen uit oude tijden. 
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1.10  bebouwing 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
1.11  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
 
1.12  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk bouwen, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
van een standplaats. 
 
1.13  bouwlaag 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte 
zonder ingrijpende voorzieningen voor woonfuncties geschikt of geschikt te maken is. 
 
1.14  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 
 
1.15  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 
 
1.16  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
 
1.17  bijgebouw 
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw dat ten dienste staat van het 
hoofdgebouw en dat niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw en dat door de vorm 
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en in architectonisch opzicht ondergeschikt is 
aan het hoofdgebouw. 
 
1.18  deskundige 
een door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van 
deskundigen inzake archeologie.  
 
1.19  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 
 
1.20  hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
 
1.21  kap 
een constructie van één of meer dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder dan 
65°, met dien verstande dat ten hoogste 1/3 mag bestaan uit een horizontaal dakvlak ter 
hoogte van ten hoogste de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte. 
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1.22  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. 
 
1.23  overkapping  
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 
 
1.24  peil 
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van 

het aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 
 
1.25  platte afdekking  
een horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw, dat meer dan 1/3 van de 
grondoppervlakte van het gebouw beslaat. 
 
1.26  voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als 
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 
 
1.27  voorgevelrooilijn 
de (denkbeeldige) lijn in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw alsmede de 
(denkbeeldige) lijn in het verlengde van de andere naar de weg gekeerde gevel van het 
hoofdgebouw, niet zijnde de 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 perceelgrenzen 
worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 
 
2.2  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. 
 
2.3  breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 
scheidsmuren. 
 
2.4  dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 
 
2.5  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. 
 
2.6  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. 
 
2.7  inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Tuin 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'natuur- en landschapswaarden': natuur- en 

landschapswaarden. 
 
3.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 

worden gebouwd, met uitzondering van paardenbakken en zwembaden;  
b. de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 1 m 

bedragen. 
 
3.3  Afwijken van de bouwregels 
3.3.1  Aan- en uitbouwen 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 ten 
behoeve van de bouw van aan- en uitbouwen aan het hoofdgebouw, met dien verstande dat: 
a. de diepte van aan- en uitbouwen ten hoogste 1,5 m mag bedragen, gemeten vanuit de 

voor- en/of zijgevel van het hoofdgebouw; 
b. de breedte van aan- en uitbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 

50% mag bedragen van de breedte van het hoofdgebouw; 
c. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen ten hoogste de hoogte mag bedragen van de 

beganegrondlaag van het hoofdgebouw; 
d. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig mag worden aangetast door het verlenen 

van de omgevingsvergunning. 
 
3.3.2  Erf- en toegangspoorten 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 
onder c ten behoeve van toegangspoorten met een hoogte van ten hoogste 2 m, met dien 
verstande dat: 
a. de afstand tussen de toegangspoort en de straat voldoende dient te zijn voor het veilig 

opstellen van een auto; 
b. de volgende criteria worden afgewogen bij het toepassen van de bevoegdheid tot afwijken: 

1. de breedte van de weg (inclusief voet- en fietspaden en bermen) waarop de 
toegangspoort invloed heeft; 

2. de breedte van de toegangspoort; 
3. de mate van transparantie boven een hoogte van 1 m; 
4. de mate waarin sprake is van een zorgvuldige vormgeving; 
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5. de mate waarin de toegangspoort wordt afgeschermd door groen, dan wel de mate 
waarin groen rondom de toegangspoort wordt toegepast. 

 
3.4  Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik geldt dat het niet is toegestaan om de gronden in gebruik te 
nemen/hebben voor paardenbakken, zwembaden en mestopslag. 
 
3.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
3.5.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de aanduiding 'natuur- en landschapswaarden' zonder 
of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of 
de volgende werkzaamheden uit te voeren: 
a. het rooien en/of vellen van houtgewassen met een grotere hoogte dan 3 m en/of een 

oppervlakte van meer dan 5 m²; 
b. het aanbrengen van verhardingen met een grotere oppervlakte dan 50 m²; 
c. het ophogen en/of afgraven van gronden. 
 
3.5.2  Uitzonderingen op het aanlegverbod 
Het verbod van lid 3.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 
 
3.5.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 
De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 
de landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. 
 
3.5.4  Adviesprocedure 
Ter toetsing van het bepaalde in lid 3.5.3 wordt, alvorens besloten wordt tot het verlenen of 
weigeren van een omgevingsvergunning, advies gevraagd aan de groendeskundige. 
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Artikel 4  Wonen - Westdorp 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen - Westdorp' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het wonen daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'natuur- en landschapswaarden': natuur- en 

landschapswaarden; 
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, tuinen en water. 
 
4.2  Bouwregels 
4.2.1  Algemeen 
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:  
a. hoofdgebouwen en aan- en uitbouwen;  
b. bijgebouwen; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van paardenbakken, bouwwerken 

voor mestopslag, tredmolens en lichtmasten.  
Met dien verstande dat: 
d. het bouwperceel voor ten hoogste 35% bebouwd mag worden met gebouwen en 

overkappingen. 
 
4.2.2  Hoofdgebouwen 
a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. per bouwvlak is ten hoogste 1 woning toegestaan; 
c. de inhoud van een hoofdgebouw mag ten hoogste 2.200 m3 bedragen; 
d. de bouwhoogte van het hoofdgebouw mag ten hoogste 10 m bedragen; 
e. de goothoogte van het hoofdgebouw mag ten hoogste 7 m bedragen; 
f. hoofdgebouwen dienen met een kap te worden afgedekt en mogen niet zijn voorzien van 

een platte afdekking;  
g. de breedte van het hoofdgebouw, gemeten in het verlengde van de voorgevel tot aan de 

meest zijwaarts gelegen delen van het hoofdgebouw, mag ten hoogste de helft van de 
breedte van het bouwperceel, gemeten in de naar de weg gekeerde grens met de 
bestemming Tuin, bedragen. 

 
4.2.3  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 

3 m achter de voorgevel, of het denkbeeldige verlengde daarvan, van het hoofdgebouw te 
worden geplaatst; 

b. het bepaalde onder a is niet van toepassing op bijgebouwen mits een afstand van ten 
minste 25 m tot de weg in acht wordt genomen; 

c. de afstand van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse 
perceelgrens dient ten minste 2 m te bedragen; 

d. in afwijking van het bepaalde onder c mogen vrijstaande bijgebouwen in of op een afstand 
van ten minste 1 m tot de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd; 

e. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag 
ten hoogste 75 m² bedragen, met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van 
ten minste 25 m2 van het gezamenlijke zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te 
blijven; 

f. de oppervlakte per bijgebouw bedraagt ten hoogste 50 m2; 
g. de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping 

aan de achtergevel van een hoofdgebouw mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit 
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de achtergevel van het hoofdgebouw; 
h. de breedte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping 

mag ten hoogste 3,5 m bedragen gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw; 
i. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde 

overkappingen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het 
hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 m tot een maximum van 4 m; 

j. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen bedraagt ten 
hoogste 3 m; 

k. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen bedraagt ten 
hoogste 5 m; 

l. vrijstaande bijgebouwen dienen te worden voorzien van een kap met een hellingshoek van 
ten minste 30º en ten hoogste 65º; 

m. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen en 
gevelopbouwen; 

n. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten zoals bepaald in sub i en j, worden 
overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste 1/3 van 
de oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m; 

 
4.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 
a. de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten 

hoogste 1 m en elders ten hoogste 2 m; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, 

bedraagt ten hoogste 3 m. 
 
4.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.3 sub 
j teneinde een goothoogte van 5 m toe te staan, met dien verstande dat dit ruimtelijk geen 
onevenredige afbreuk aan de omgeving mag veroorzaken. 
 
4.4  Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 
a. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de 
betrokken woning (inclusief aan- en uitbouwen) met een maximum van 50 m²; 

b. ten behoeve van de aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten dient in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te worden voorzien; 

c. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de 
normale afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, 
uitgezonderd beperkte verkoop die ondergeschikt is en gelieerd aan de uitoefening van de 
betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 

d. het in gebruik nemen/hebben of te laten gebruiken van gronden voor paardenbakken, 
tennisbanen en mestopslag is niet toegestaan; 

e. het in gebruik nemen/hebben of te laten gebruiken van gronden voor een onoverdekt 
zwembad ter plaatse van de aanduiding 'natuur- en landschapswaarden' is niet toegestaan; 

f. het gebruiken of te laten gebruik van gebouwen voor het stallen van paarden is niet 
toegestaan; 

g. het gebruiken of te laten gebruiken van bijgebouwen voor slaapgelegenheden is niet 
toegestaan. 
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4.5  Afwijken van de gebruiksregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.4 
onder e om gronden in gebruik te nemen voor een onoverdekt zwembad, met dien verstande 
dat: 
a. er geen sprake mag zijn van onevenredige aantasting van de voorkomende natuur- en 

landschapswaarden; 
b. zwembaden zijn toegestaan binnen bouwpercelen groter dan 700 m2; 
c. zwembaden op een afstand van ten minste 5 m tot de perceelgrenzen dienen te worden 

gesitueerd; 
d. zwembaden op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel of de denkbeeldige 

verlengde hiervan, dienen te worden geplaatst; 
e. de oppervlakte van een zwembad per bouwperceel ten hoogste 50 m2 bedraagt; 
f. de bouwhoogte van zwembaden ten hoogste 50 cm bedraagt. 
 
4.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
4.6.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden om ter plaatse van de aanduiding 'natuur- en landschapswaarden' zonder 
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan 
te leggen of de volgende werkzaamheden uit te voeren:  
a. het rooien en/of vellen van houtgewassen met een grotere hoogte dan 3 m en/of een 

oppervlakte van meer dan 5 m²; 
b. het aanbrengen van verhardingen met een grotere oppervlakte dan 50 m²; 
c. het ophogen en/of afgraven van de gronden. 
 
4.6.2  Uitzondering op het aanlegverbod 
Het verbod van lid 4.5.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreft; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 
 
4.6.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid  4.5.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 
aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van een nader advies van de deskundige 
op het gebied van natuur en landschap kan aantonen dat op de betrokken locatie de natuur- en 
landschapswaarden niet onevenredig worden aangetast. 
 
4.7  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 
4.7.1  Sloopverbod zonder vergunning 
Het is verboden om zonder een omgevingsverbunning een hoofdgebouw te slopen. 
 
4.7.2  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.7.1 wordt uitsluitend verleend indien: 
a. de cultuurhistorische waarden van het pand naar het oordeel van het bevoegd gezag 

voldoende zijn gedocumenteerd door middel van een bouwhistorisch onderzoek; 
b. sloop plaatsvindt onder begeleiding van een deskundige inzake bouwhistorisch onderzoek. 
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Artikel 5  Waarde - Archeologie - II 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie - II' aangewezen gronden in het plangebied zijn mede bestemd 
voor de bescherming en de veiligstelling van archeologische waarden.  
 
5.2  Bouwregels 
a. Op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 5.1 bedoelde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor archeologisch onderzoek 
noodzakelijk zijn;  

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) geldt dat ter 
plaatse van de bestemming Waarden - Archeologie - II uitsluitend bouwwerken zijn 
toegestaan: 
1. met een oppervlakte van ten hoogste 50 m²; 
2. met een oppervlakte meer dan 50 m², waarvoor geen graafwerkzaamheden dieper dan 

35 cm uitgevoerd hoeven te worden; 
3. met een oppervlakte van meer dan 50 m2, waarvoor geen heiwerkzaamheden 

uitgevoerd hoeven te worden. 
 
5.3  Afwijken van de bouwregels 
5.3.1  Inhoud van de afwijking 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2, met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels.  
 
5.3.2  Voorwaarde archeologisch onderzoek 
Afwijking, zoals in lid 5.3.1 bedoeld, wordt in ieder geval verleend, indien de aanvrager van de 
omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologische onderzoek heeft aangetoond dat 
op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn.  
 
5.3.3  Andere voorwaarden 
Afwijking, zoals in lid 5.3.1 bedoeld, wordt voorts verleend indien:  
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de 

archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door de 
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door 
aan de afwijking regels te verbinden, gericht op: 
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden; 
2. het doen van opgravingen; 
3. begeleiding van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige. 

 
5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
5.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie - II zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te 
leggen, of werkzaamheden met een grotere omvang van 50 m² uit te voeren:  
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a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 35 cm, waartoe worden 
gerekend afgraven, woelen, mengen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van 
drainage, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een 
bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in 5.3.1, is verleend; 

b. het ophogen van gronden met meer dan 30 cm; 
c. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
e. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.  
 
5.4.2  Uitzondering op het aanlegverbod 
Het verbod van lid 5.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 
a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;  
b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een 

ontgrondingsvergunning; 
c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
 
5.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 5.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 
aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, 
indien: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en 

werkzaamheden een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de 
betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 
vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te 
verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van 
opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische 
deskundige. 
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Artikel 6  Waarde - Archeologie - III 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie - III' aangewezen gronden in het plangebied zijn mede bestemd 
voor de bescherming en de veiligstelling van archeologische waarden.  
 
6.2  Bouwregels 
a. Op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 bedoelde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor archeologisch onderzoek 
noodzakelijk zijn;  

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) geldt dat ter 
plaatse van de bestemming Waarden - Archeologie - III uitsluitend bouwwerken zijn 
toegestaan: 
1. met een oppervlakte van ten hoogste 500 m²; 
2. met een oppervlakte meer dan 500 m², waarvoor geen graafwerkzaamheden dieper 

dan 40 cm uitgevoerd hoeven te worden; 
3. met een oppervlakte van meer dan 500 m2, waarvoor geen heiwerkzaamheden 

uitgevoerd hoeven te worden. 
 
6.3  Afwijken van de bouwregels 
6.3.1  Inhoud van de afwijking 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1, met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels.  
 
6.3.2  Voorwaarde archeologisch onderzoek 
Afwijking, zoals in lid 6.3.1 bedoeld, wordt in ieder geval verleend, indien de aanvrager van de 
omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologische onderzoek heeft aangetoond dat 
op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn.  
 
6.3.3  Andere voorwaarden 
Afwijking, zoals in lid 6.3.1 bedoeld, wordt voorts verleend indien:  
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de 

archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door de 
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door 
aan de afwijking regels te verbinden, gericht op: 
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden; 
2. het doen van opgravingen; 
3. begeleiding van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige. 

 
6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
6.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie - III' zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerk zijnde, aan te leggen of werkzaamheden met een grotere omvang dan 500 m², uit te 
voeren: 
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a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm, waartoe worden 
gerekend het afgraven, woelen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage, tenzij 
deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor 
afwijking, zoals in lid 6.3.1 bedoeld, is verleend;  

b. het ophogen van gronden met meer dan 30 cm; 
c. het aanleggen, vergraven, verruimen, of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
d. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
e. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;  
f. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.  
 
6.4.2  Uitzondering op het aanlegverbod 
Het verbod van lid 6.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 
a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;  
b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een 

ontgrondingsvergunning; 
c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
 
6.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 6.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 
aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, 
indien: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en 

werkzaamheden een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de 
betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 
vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te 
verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van 
opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische 
deskundige. 
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Artikel 7  Waterstaat - Waterkering 

7.1  Bestemmingsomschrijving 
De gronden op de verbeelding aangewezen voor 'Waterstaat - Waterkering'  zijn mede 
bestemd voor:  
a. instandhouding van waterkeringen en bijbehorende beschermingszone(s); 
b. bij deze doeleinden behorende waterstaatkundige voorzieningen.  
 
7.2  Bouwregels 
a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;  
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming mag, met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels, uitsluitend 
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 
verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en 
waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande fundering.  

 
7.3  Bevoegdheid tot afwijken 
7.3.1  Inhoud van de bevoegdheid tot afwijken 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 7.2 onder b, indien de bij 
de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het 
waterkeringsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. 
 
7.3.2  Adviesprocedure 
Alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning ten behoeve van de andere 
bestemming te beslissen, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de betrokken 
waterbeheerder(s).  
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 8  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 9  Algemene bouwregels 

Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van 
aanduidingsgrenzen, aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer dan 
1,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt en 
de oppervlakte niet meer dan 6 m²; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 
1,5 m bedraagt. 

 
Artikel 10  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. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen; 
b. brandweeringang; 
c. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
d. de ruimte tussen bouwwerken; 
e. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een 
omgevingsvergunning afwijken van dit plan 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 echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% 
worden vergroot. 

De bevoegdheid tot afwijken wordt niet gebruikt, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 
gronden en bouwwerken. 
 
Artikel 12  Algemene wijzigingsregels 

Overschrijding bestemmingsgrenzen 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten 
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen 
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% 
worden vergroot. 
 

Artikel 13  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 14  Overgangsrecht 

14.1  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, 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 wordt gedaan binnen twee 
jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig afwijken van dit lid onder a 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. 

 
14.2  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. 

 
Artikel 15  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan De Voert 10'. 
 
 






	Bijlage 3  Ecologisch veldonderzoek.pdf
	 
	INHOUDSOPGAVE  
	 1  INLEIDING  
	1.1 Inleiding 
	1.2 Het plangebied 
	1.3 Opbouw rapport 
	2. ECOLOGIE  
	2.1 Vleermuizen 
	2.2 Vogels 

	3 METHODE  
	3.1 Inleiding 
	3.2 Vleermuizen 
	3.3 Broedvogels 

	 4 RESULTAAT 
	4.1 Vleermuizen 
	4.2 Broedvogels 

	5 CONCLUSIE  
	GERAADPLEEGDE LITERATUUR 
	BIJLAGE 1. EXACTE LIGGING HERBESTEMMINGSGEBIED 
	 BIJLAGE 2. BEGRIPPEN 




