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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Bijna 219 jaar geleden vond er een grote zeeslag tussen de Engelse en de Nederlanders
plaats voor de kust van Camperduin. In Nederland is deze zeeslag vrij onbekend, maar in
Groot Brittannië zeker niet. In Engeland is de ‘battle of Camperdown’ een heel memorabele
slag. Admiraal Duncan, bevelhebber van de Engelse vloot werd na zijn overwinning verheven
in de adelstand en mocht de titel dragen ‘Lord of Camperdown’ Een van de schepen die mee
heeft gedaan aan deze zeeslag is De Delft. Het linieschip met 60 kanonnen en 375 bemanningsleden raakte zwaar beschadigd bij deze slag en zonk daardoor later voor de kust van
Scheveningen.
Stichting Camperduin aan Zee (Stichting CAZ) wil een vergelijkbaar schip als de Delft nabouwen aan de noordkant van de lagune van Camperduin. Het speelschip moet toegankelijk worden voor iedereen. Zowel jong als oud kunnen gebruik maken van het speelschip. Het houten
schip zal veel speelwaardes krijgen. Hierbij valt te denken aan speel- en klimnetten, touwbruggen, RVS glijbanen , stuurwiel en kanonnen.
De bestemming van de gekozen locatie, aan de nieuwe lagune op het strand van Camperduin, staat de realisatie van een speelschip in beginsel niet toe. Om het speelschip te kunnen
realiseren moet een planologische procedure doorlopen worden. Onderdeel van deze procedure is het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze ruimtelijke onderbouwing
wordt middels dit document gegeven.
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2

Planbeschrijving

2.1

Planlocatie

Tussen Camperduin en Petten is in de periode maart 2014 en maart 2015 maar liefst 35 miljoen m3 zand opgespoten. Dit alles in het kader van het project Kust op Kracht. Hoofddoelstelling van het project was de veiligheid garanderen voor het achterland en dus voldoen aan de
normen die de Deltawet voorschrijft. Daarnaast hebben Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap in de aanbesteding voor het project aangegeven een groot belang te hechten aan
de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.. Een van de aansprekende voorstellen was het maken van een lagune bij het strand van Camperduin. Hierdoor is een unieke plek aan het
Noord-Hollandse strand ontstaan die nergens anders in Nederland voorkomt.
figuur 1. luchtfoto planlocatie (links situatie 2013, rechts situatie 2015)

De gewenste locatie van het speelschip is aan de noordkant van de lagune. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat het schip kan blijven liggen in de winter en dat het strand toegankelijk moet blijven voor hulpdiensten. Het stuk strand waar het speelschip geprojecteerd is, is
40 x 15 meter groot en heeft voldoende ruimte voor een speelschip van 30 x 5 meter.
figuur 2. foto’s lagune en nieuw strand

Mees Ruimte & Milieu | 16127

Pagina | 5

figuur 3. luchtfoto speelschip op projectlocatie

2.2

Projectplan

Het doel van het project
Het doel van het project is de verbetering van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit en
vergroten van de recreatieve waarde van het strand Camperduin ter plaatse van de lagune
door het realiseren van een (jaarrond) speeltoestel voor iedereen. Dit in de vorm van een houten scheepswrak op het strand aansluitend op de geschiedenis van Camperduin.
Naast verbetering van de ruimtelijke kwaliteit wordt hiermee ook gerefereerd aan de historische gebeurtenis de slag bij Camperduin.
Het speelschip heeft 3 doelen
• Aantrekkelijkheid van Camperduin verbeteren voor jonge gezinnen en basisscholen;
• Terugkomst van een scheepswrak in Camperduin;
• Het delen van het verhaal ‘de slag bij Camperduin’;
• Versterken indentiteit Camperduin.
Strand
Het strand is samen met het duingebied de belangrijkste toeristische en recreatieve trekpleister in het plangebied. Zowel in de zomer- als in de wintermaanden wordt het strand bezocht..
De horeca, detailhandel en verblijfsrecreatie in het plangebied zijn sterk gerelateerd aan de
strandrecreatie.
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Omschrijving schip:
Het speelschip is toegankelijk voor iedereen. Zowel jong als oud. Dit schip sluit goed aan op
de potentiele doelgroep van Camperduin en de directe omgeving. Dit zijn gezinnen die graag
naar het strand gaan, maar het veilig vinden om in een beschutte lagune te zwemmen i.p.v. de
branding. Het speelschip sluit dus goed aan op de doelgroep van Camperduin en de strandlagune.
figuur 4. impressie speelschip

Materialen:
Hoogwaardige houten constructie. met natuurlijk gevormd houten buitenafwerking. Voorkeur
met materialen uit de omgeving van Camperduin.
Fundatie:
Plaatsing op het strand. Fundering op palen
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Afmeting:
Tussen de 40 en 30 x 5 x 6 meter (+/-)
Thema:
Een Bataafs linie schip. Denk aan de Delft (Schip in Rotterdam) en aan de identiteit van Camperduin. Stoer, sterk en sober.
Mogelijke speelwaardes:
- hangmatten - speel- en klimnetten - Tibetaanse hangbruggen - looptouwen - touwbruggen RVS glijbanen - kettingpaden - looppaden - binnenruimten met zitgelegenheden Detaillering: Stuurwiel - Kanonnen - Stapels kanonskogels
gecertificeerd:
Het toestel wordt geleverd met logboek en certificaat aangezien het een maatwerk schip is,
wordt hij ter plaatse gekeurd en gecertificeerd door TüV Nederland. Het strandzand wordt bij
opdracht meteen ter plaatste gekeurd door TüV Nederland, of het voldoet aan de eisen in de
norm EN-1177 voor valbrekende ondergronden. Ondergrond nodig: ja, gecertificeerd strandzand
Eisen vanuit de gemeente
Er wordt een overeenkomst met de ondernemers uitgewerkt die de gemeente geheel vrijwaart
van onderhoud, schoonmaken, aansprakelijkheid, vervanging en eventuele kosten en inspanningen die verband houden met seizoensgebonden verplaatsing/verwijdering en opslag.
Speeltoestellen moeten voldoen aan de Warenwet Attractie en Speeltoestellen (WAS). Daarin
is geregeld hoe een speeltoestel eruit moet zien, hoe het wordt geplaatst en onderhouden en
hoe je het hoort te gebruiken. Zolang de gemeente de WAS goed uitvoert, is het risico om
aansprakelijk gesteld te worden voor schade bij speeltoestellen klein. Als er ongelukken gebeuren bij het gebruik van de speeltoestellen vallen die in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de kinderen en hun ouders. Alleen als de WAS niet correct wordt gevolgd,
bijvoorbeeld door slechte controles of achterstallig onderhoud, loopt de gemeente het risico
om aansprakelijk gesteld te worden voor schadeclaims. Om deze reden wordt aan de ondernemers meegedeeld dat zij het speelschip toestaan, onder voorwaarde dat de WAS wordt
nageleefd. Wanneer dit niet het geval is, behoudt de gemeente zich het recht voor het toestel
te verwijderen.
Fundering
Het speelschip wordt gezien als jaarrond bebouwing. Voor deze bebouwing gelden bepaalde
regels en een termijn van 5 jaar (waarna eventuele verplaatsing plaats dient te vinden als gevolg van gewijzigde situaties op het strand. De termijn van 5 jaar komt vanuit de eisen van het
Hoogheemraadschap in het kader van de watervergunning. Voor wat betreft de lagune is niet
bekend hoe dit gebied zich de komende jaren gaat ontwikkelen.
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figuur 5. zandbanket

Om het speelschip gedurende 10 jaar te kunnen laten staan is het daarom noodzakelijk dat
het speelschip op een zandbanket geplaatst wordt (met paalfundering) op een niveau van
rond de NAP +4m. Daarmee wordt gewaarborgd dat het speelschip kan blijven staan ook als
de omgevingssituatie veranderd. Een zandbanket is een (kunstmatige) verhoging van het
strand nabij de duinvoet waarbij de hoogte van het zandbanket minimaal NAP + 3,50 meter en
maximaal NAP + 6,00 meter bedraagt. Hierin kan de paalfundering worden verwerkt.
Zie hierboven een situatie tekening en een hoeveelheidsberekening op basis van een hoogte van
4.50 m + NAP een oppervlakte op deze hoogte van 15 x 50 meter en een talud van 1:5. Er is rond de
afmetingen van het speelschip (5 x 40 meter) 5 meter extra ruimte genomen.
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2.3

Vigerend bestemmingsplan

Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan “Duingebied”, vastgesteld op door
de gemeenteraad van Bergen. De planlocatie heeft de bestemming ‘Recreatie – Dagrecreatie
1’, ‘Waarde – Archeologie 4’ en ‘Waterstaat – Waterkering’.
figuur 6. uitsnede bestemmingsplankaart

Artikel 8 Recreatie - Dagrecreatie 1
8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Recreatie - Dagrecreatie 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. strand;
b. zeewering en kustverdediging;
c. dagrecreatie;
d. verhuur van strandartikelen;
……;
p. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, fiets- en wandelpaden, ruiterpaden, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water
ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater.
8.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. gebouwen, overkappingen en gebouwde terrassen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. ….
…;
p. de hoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m;
q. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
8.3 Afwijken van de bouwregels
8.3.3 Overige commerciële bebouwing
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1 en
lid 8.2 voor het toestaan van overige commerciële bebouwing, met dien verstande dat:
a. de oppervlakte voor de opslag van sport- en spelattributen, en andere materialen bedraagt
ten hoogste 34 m²;
b. de maximaal toegestane bedraagt ten hoogste 2,5 m;
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c. de bebouwing wordt samengevoegd met of direct naast een bestaand seizoensgebonden
strandpaviljoen, een jaarrond strandpaviljoen of verenigingsgebouw;
d. het bouwwerk mag uitsluitend worden gebruikt voor de opslag sport- spelattributen of attributen en andere materialen;
e. de activiteit dient een toevoeging te zijn op het bestaande aanbod en dient de identiteit van
het strand te versterken;
f. in het bouwwerk voor overige commerciële bebouwing mag niet worden overnacht.
g. het bevoegd gezag kan in afwijking van het bepaalde in artikel 8.3.3 onder c toestaan dat
overige commerciële bebouwing wordt toegestaan op een door het bevoegd gezag aangewezen locatie.
Artikel 20 Waarde - Archeologie 4
20.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Waarde - Archeologie - 4 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van archeologische waarden.
20.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 20.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste
3 m;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) geldt dat ter
plaatse van de bestemming Waarde - Archeologie 4 uitsluitend bouwwerken zijn toegestaan;
1. met een oppervlakte van ten hoogste 2.500 m²;
2. met een oppervlakte van meer dan 2.500 m², waarvoor geen graafwerkzaamheden dieper
dan 40 cm uitgevoerd hoeven te worden of waarvoor geen heiwerkzaamheden uitgevoerd
hoeven te worden.
Artikel 21 Waterstaat - Waterkering
21.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar
geldende bestemming(en) - tevens bestemd voor waterkering.
21.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 21.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m;
c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder
peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
21.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 21.2 onder c., indien
de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het waterkeringsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad, hetgeen ter advisering wordt voorgelegd aan de beheerder van de waterkering.
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Relatie met plan
Het speelschip is in beginsel aan te merken als bouwwerk behorende bij dagrecreatie en
hiermee ook niet strijdig met de bestemming Dagrecreatie op basis van de bestemmingsomschrijving. Echter, het betreft een behoorlijk bouwwerk dat niet geprojecteerd is binnen een
bouwvlak. Hiermee wordt de toegestane hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde (3
meter) overschreden.
Het project is niet groter dan 2.500 m2, waarmee een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is. Wel dient advies te worden ingewonnen bij de waterbeheerder om te waarborgen dat
het project geen onevenredige schade toebrengt aan het waterkeringsbelang. In dit kader
heeft reeds overleg plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat.
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3

Ruimtelijk beleid

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Dit besluit legt nationale ruimtelijke belangen vast. Het beleid is erop gericht om het aantal
regels terug te dringen. De ruimtelijke onderwerpen van nationaal belang zijn daardoor beperkt. Hierdoor is onder andere de aanwijzing van nationale landschappen vervallen.
Het Rijk maakt bijvoorbeeld geen landsdekkende woningbouwafspraken meer, alleen nog in
de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad. Het Rijk benoemt alleen nog landelijke doelstellingen om de woningmarkt goed te laten werken. Het landschapsbeleid gaat ook naar de provincies.
Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situatie in de
regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er met een gebied moet gebeuren.
Op dit moment legt het Barro geen restricties op voor de onderhavige locatie.
3.1.2

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

In maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De structuurvisie heeft verschillende nota’s vervangen, zoals de Nota Ruimte, Structuurvisie Randstad 2040,
de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits Aanpak, de structuurvisie voor de Snelwegomgeving, de
agenda Landschap, de agenda Vitaal Platteland en de Pieken in de Delta.
De rijksoverheid streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, met
een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. De
ruimtelijke structuur van Nederland heeft zich ontwikkeld van steden in een landelijk gebied
naar stedelijke regio’s in interactie met landelijke en cultuurhistorische gebieden. Overheden,
burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Zij verdienen het vertrouwen dat ze dat op een goede manier doen. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het versterken van de internationale positie van
Nederland en het behartigen van de belangen voor Nederland als geheel, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer, energie en natuur. Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de provincies en gemeenten. Het Rijk
blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijk ordening. Daarnaast kan een rijksverantwoordelijkheid aan de orde zijn indien:
• Een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies
en gemeenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de
stedelijke regio’s rondom de mainports, brainport, greenports en de valleys.
• Over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoorbeeld voorbiodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of werelderfgoed.
• Een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico kent ofwel in beheer bij het Rijk is. Bijvoorbeeld de hoofdnetten van weg, spoor, water en energie, maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners.
In de structuurvisie zijn dertien nationale belangen benoemd. De nationale belangen, die worden benoemd, betreffen de internationale concurrentiepositie, het gebruik van de ondergrond,
het behouden en versterken van vervoer- en transportsystemen, de milieukwaliteit, de waterveiligheid en zoetwatervoorziening en behoud en versterken van natuur en cultuurhistorische
waarden. Geen van deze nationale belangen zijn van toepassing op dit project en daarmee
wordt beleid hierover overgelaten aan de provincie en de gemeente.
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3.1.2.1

Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ladder voor duurzame verstedelijking
geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) opgenomen. Het doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle
ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd.
Wettelijk kader
De ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in het Bro. Om dit mogelijk te maken is
het Bro met ingang van 1 oktober 2012 gewijzigd en wel de artikelen 1.1.1. en 3.1.6. Artikel
1.1.1. definieert relevante begrippen. Daaraan is in het eerste lid een omschrijving toegevoegd
van:
• bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten
behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de
daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur;
• stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.
Artikel 3.1.6 is uitgebreid met twee leden die de werking van de ladder uitleggen. De tekst van
de leden 2 en 3 luidt:
• lid 2: De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;
b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele
regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand
stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;
c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling
niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden,
wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.
• lid 3: Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een provinciale verordening
die een locatie voor stedelijke ontwikkeling aanwijst.
Toelichting op gebruik
In de toelichting op de wijziging van art 3.1.6. is de wijziging gemotiveerd: “Een zorgvuldige
benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies vraagt om een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een nieuwe stedelijke ruimtevraag en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling. Daarom voegt artikel II van dit besluit een tweetal
nieuwe leden toe aan artikel 3.1.6 van het Bro, op grond waarvan overheden - indien zij een
nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk willen maken - standaard een aantal stappen dienen te
zetten die borgen dat tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die nieuwe
ontwikkeling wordt gekomen. Deze stappen zijn geen blauwdruk voor een optimale ruimtelijke
inpassing van alle nieuwe ontwikkelingen. Dat zou voorbij gaan aan de specifieke lokale omstandigheden, die van invloed zijn op de inpassing van ruimte vragende functies en het regionale maatwerk dat de overheden moeten kunnen leveren. De stappen die worden gevraagd,
bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, na-
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drukkelijk wordt gemotiveerd en afgewogen met oog voor de ontwikkelingsbehoefte van een
gebied, maar ook met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte, en voor de ontwikkeling van
de omgeving waarin het gebied ligt”.
Voor de planlocatie geldt dat het gaat om het realiseren van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde op het strand van Camperduin. Op basis van het vigerende bestemmingsplan mogen
bouwwerken, geen gebouwen zijnde gerealiseerd worden binnen de bestemming Recreatie –
Dagrecreatie 1. In voorliggend project wordt de toegestane bouwhoogte echter overschreden.
Er is hier geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, waardoor de Ladder voor duurzame verstedelijking niet nader afgelopen hoeft te worden.
3.1.3

Beleidslijn kust (2007)

De Beleidslijn kust bestaat uit een beleidsbrief met uitwerking en een toelichting. De brief met
de uitwerking hebben gezamenlijk de status van nationaal ruimtelijk beleid. Het rijk zal ruimtelijke plannen hieraan toetsen. De beleidsbrief en uitwerking vormen ook de basis voor een
beleidsregel.
De beleidslijn heeft een drieledig karakter. De Beleidslijn kust:
• verheldert rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheden in het
kustfundament voor de ruimtelijke ordening, waterveiligheid en natuur;
• geeft een uitleg van het rijksbeleid voor waterveiligheid uit de 3e Kustnota en de Nota
Ruimte;
• bevat een kader vanuit het waterveiligheidsbelang voor toetsing van ingrepen of activiteiten met een ruimtebeslag; het kader is bindend voor het rijk en biedt een handreiking voor andere overheden.
Met deze beleidslijn wil het rijk binnen het vigerend rijksbeleid ontwikkelingen mogelijk maken
waar dat verantwoord is, in combinatie met de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de
kust. De afweging over de ruimtelijke ontwikkeling vindt vanuit het sturingsprincipe 'decentraal
wat kan, centraal wat moet' primair plaats op het niveau van een provincie en een gemeente.
Waterschappen passen de Keur toe en hebben daarmee ook zeggenschap over activiteiten
en ingrepen in de zones van de waterkering. Over grote projecten van nationaal belang besluit
het rijk.
Het toepassingsgebied van de beleidslijn is het kustfundament en de primaire waterkeringen
van de Waddenzee en de Eems-Dollard.
De beleidslijn geeft invulling aan verbeterpunten voor de korte termijn uit de evaluatie van de
3e Kustnota: de verheldering van bestuurlijke rolverdeling, van het huidige rijksbeleid voor de
kust en een vereenvoudiging van het rijksbeleid voor jaarrond strandpaviljoens. De beleidslijn
gaat niet in op de uitwerking van het beschermingsniveau van bestaand bebouwd buitendijks
gebied in 13 kustplaatsen. Die toezegging wordt ingevuld via een specifieke uitwerkingsactie,
in samenwerking tussen de betrokken overheden en het Expertisenetwerk Waterkeren.
De beleidslijn legt bestaand beleid uit en leidt niet tot nieuwe regels. De beleidslijn grijpt niet in
op bestaande bevoegdheden en loopt niet vooruit op nieuwe wetgeving. De beleidslijn bevat
geen voorwaarden uit de Keur, aangezien het hier een bevoegdheid en verantwoordelijkheid
betreft van het waterschap.
Het kustfundament bestaat uit het geheel van kustzee, strand, zeedijken, dammen en duingebied. In het kustfundament liggen kustplaatsen, havens, industriegebieden, natuurgebieden
en waardevolle landschappen.
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3.2

Provinciaal beleid

3.2.1

Structuurvisie 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

De structuurvisie is 21 juni 2010 vastgesteld en de meest recente actualisatie heeft op 28 september 2015 plaatsgevonden. De Provincie Noord-Holland heeft gekozen voor drie hoofdbelangen: klimaatbestendigheid, duurzaam ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit. De structuurvisie borduurt voort op en heeft de eerdere streekplannen vervangen. Met name de scheiding
tussen landelijk en stedelijk gebied komt sterk naar voren in de visie. In het landelijk gebied is
de provincie veel meer terughoudend ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen dan in het stedelijke gebied, waar lokale overheden veel meer vrijheid hebben om hun eigen beleid te voeren.
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 wil de Noord-Hollandse (cultuur)landschappen optimaal gebruiken door hun kenmerken te koesteren en te benutten bij nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe plannen dienen daarom de ontwikkelingsgeschiedenis, de ordeningsprincipes en bebouwingskarakteristiek van het landschap en de inpassing in de wijdere omgeving als uitgangspunt te
hanteren. Om dit te kunnen toetsen, wordt door de provincie een regionaal Beleidskader
Landschap en Cultuurhistorie opgesteld.
De kustplaatsen zijn één van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Noord-Holland. De
concurrentiepositie van de kustplaatsen staat onder druk, omdat ze qua accommodaties,
voorzieningen en uitstraling niet altijd de kwaliteit bieden die tegenwoordig wordt gevraagd.
De provincie Noord-Holland wil dat de kustplaatsen ook in de toekomst met andere toeristengebieden kunnen concurreren en richt zich op het stimuleren van de verbeteringen van de
ruimtelijke kwaliteit en versterking van de identiteit van de badplaatsen.
Relatie met project
Het plaatsen van het speelschip draagt bij aan de versterking van de identiteit van Camperduin en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Het speelschip versterkt de nieuwe aangelegde lagune en bijbehorend strand als trekpleister voor gezinnen met kinderen.
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:
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•
•
•
•
•
•

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).

In bestemmingsplannen dient rekening gehouden te worden met de regels die voor primaire
waterkeringen zijn opgesteld. In artikel 28 van de verordening wordt hierop ingegaan. Er is
hier een vrijwaringszone opgenomen waarbinnen een bestemmingsplan nieuwe bebouwing of
gebruikt anders dan voor bebouwing, uitsluitend mag toestaan onder bepaalde voorwaarden.
Ten aanzien van jaarrond paviljoens is aangegeven waar deze niet zijn toegestaan. In artikel
30 van de PRVS is opgenomen dat gemeenten slechts gronden voor jaarrondpaviljoens aanwijzen voor zover zij niet staan aangegeven op de kaart.
Landschap en Cultuurhistorie
figuur 7. Jonge duinen (gestippeld) en strandwallen en strandvlaktenlandschap

In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie ligt het plangebied binnen het landschapstype
jonge duinlandschap. Voor alle landschapstypen in Noord-Holland geldt de algemene beleidslijn: behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen buiten het bestaand bebouwd gebied. Daarnaast zijn de specifieke beleidslijnen
per kernkwaliteit zoals beschreven in de Leidraad van toepassing. Het gaat onder andere om
de contrasten tussen de lage open strandvlakten en de beboste binnenduinrand, de aardkundige en archeologische waarden.
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figuur 8. Aardkundige waarden (donkergroen = duingebied Schoorl)

Het behoud en de ontwikkeling is vastgelegd in de bestemmingsomschrijving van de bestemming Natuur in het plan gebied. Daarnaast is voor het gehele plangebied een dubbelbestemming voor archeologie opgenomen.
Naast de structuurvisie heeft de provincie een verordening vastgesteld waarin regels zijn opgenomen die de provinciale belangen beschermen. Deze regels zijn een uitwerking van de
structuurvisie.
Hierna worden de beleidsonderwerpen voor de onderhavige locatie behandeld.
Bestaand bebouwd gebied
Op 28 september 2015 is de Provinciaal Ruimtelijke Verordening gewijzigd. Artikel 9 luidt als
volgt:

“Artikel 9 Aanwijzing bestaand bebouwd gebied”
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Als bestaand bebouwd gebied wordt aangewezen de bestaande of de bij een – op het moment van inwerkingtreding van de verordening – geldend bestemmingsplan toegelaten woonof bedrijfsbebouwing, uitgezonderd bebouwing op agrarische bouwpercelen en kassen. Onder toegelaten woon- of bedrijfsbebouwing wordt mede begrepen de daarbij behorende bebouwing ten behoeve van openbare voorzieningen, verkeersinfrastructuur alsmede stedelijk
water en stedelijk groen van een stad, dorp of kern.”
Het speelschip is geprojecteerd binnen de bestemming ‘Recreatie - Dagrecreatie 1’, waarbij
enkel gebouwen gerealiseerd mogen worden binnen de daarvoor aangewezen bouwvlakken.
Wel zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogelijk binnen deze bestemming, met de beperking dat deze niet hoger mogen zijn dan 3 meter. Dit speelschip is aan te merken als bebouwing ten behoeve van openbare voorzieningen en derhalve als bouwwerk, geen gebouw
zijnde. Er wordt in het vigerend bestemmingsplan geen beperking opgelegd aan het aantal
vierkante meters voor bouwwerken, geen gebouw zijnde. Dit impliceert dat het speelschip
binnen de regels van het bestemmingsplan ontwikkeld mag worden en dat er geen sprake is
van bouwen buiten het bestaand bebouwd gebied. Echter, er is sprake van een overschrijding
van de hoogte en bovendien kan, gezien de omvang van het speelschip, dit project niet als
ondergeschikt worden gezien. In beginsel is bebouwing op het strand niet toegestaan, waardoor er in dit geval wel sprake is van een overige vorm van verstedelijking buiten bestaand
bebouwd gebied.
Volledigheidshalve wordt, gezien de bijzondere status van het speelschip en bijbehorende
omvang ingegaan op de landschappelijke kwaliteiten van het specifieke gebied.
Artikel 14 Overige vormen van verstedelijking
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking,
als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, in het landelijk gebied anders dan de verstedelijking als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van deze verordening.
2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van
bestaande verstedelijking in het landelijk gebied anders dan de verstedelijking als bedoeld in de artikelen
12 en 13, indien:
a. de noodzaak van verstedelijking als bedoeld in het eerste lid is aangetoond;
b. is aangetoond dat de beoogde verstedelijking niet door herstructureren, intensiveren, combineren of
transformeren binnen bestaand bebouwd gebied kan worden gerealiseerd en;
c. het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen.
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en het tweede lid zijn nieuwe verstedelijking of uitbreiding van
bestaande verstedelijking, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, in het landelijk gebied tevens mogelijk indien deze onderdeel zijn van de transformatiegebieden - meervoudig zoals weergegeven op kaart 2
en op de digitale verbeelding ervan.
4. Bij de toepassing van het derde lid wordt het bepaalde in artikel 15 in acht genomen.
5. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen inzake de aard, de omvang en de locatie van nieuwe
verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking in het landelijk gebied anders dan de verstedelijking als bedoeld in artikelen 12 en 13.

Een vorm van nieuwe verstedelijking is toegestaan als de noodzaak van verstedelijking is
aangetoond, dat de beoogde verstedelijking niet door herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren binnen bestaand bebouwd gebied kan worden gerealiseerd en het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen.
Nut en noodzaak
Met de uitwerking van het project Kust op Kracht is nieuw strand en een lagune aangelegd op
het strand Camperduin. Tegelijkertijd met deze kustversterking is vanuit de provincie de mogelijkheid gecreëerd om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren. De realisatie van
de lagune als een nieuwe plek op het strand voor de specifieke doelgroep van gezinnen met
kinderen en de aansluiting daarop van de Jongens van Schoorl met hun activiteiten voor bedrijven en kinderen zorgen voor een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Om
de lagune en bijbehorend strand nog meer eigen identiteit te geven, en daarmee Camperduin
te versterken als toeristische trekpleister, wordt een speelschip geplaatst naast de lagune, in
de luwte van het nieuwe strand. Naast de positieve bijdrage aan de gewenste gebruiksmogelijkheden van het strand en het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit in zijn geheel, levert het
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speelschip een educatieve bijdrage. Met een knipoog wordt een historische gebeurtenis voor
de kust van Camperduin (de slag bij Camperduin) levend gemaakt.
Herstructurering, combineren of intensiveren.
Het speelschip maakt onderdeel uit van de lagune en het nieuwe strand en wordt daarmee de
gewenste trekpleister voor gezinnen met kinderen. Dit in combinatie met de historische waarde die met het speelschip gegeven wordt aan de plek en de slag om Camperduin. Het is onderdeel van het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van het nieuwe strand. Een andere locatie binnen het bestaand bebouwd gebied zou derhalve geen toegevoegde waarde hebben en
is in dit specifieke geval ook niet mogelijk.
Toets aan artikel 15
Artikel 15 Ruimtelijke kwaliteitseis ingeval van verstedelijking in het landelijk gebied en voor windturbines
1.

2.

3.

4.
5.

Een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking als
bedoeld in de artikelen 12, 13, 13a en 14 in het landelijk gebied, voldoet aan de uitgangspunten zoals vermeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (PS d.d. 21 juni 2010) ten aanzien van:
a. de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden als bedoeld in artikel
8;
b. de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd;
c. de openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis;
d. de historische structuurlijnen;
e. cultuurhistorische objecten.
De toelichting van een bestemmingsplan geeft aan in welke mate ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde functies rekening is gehouden met:
a. de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap;
b. de ordeningsprincipes van het landschap;
c. de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse;
d. de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid);
e. de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) als hiervoor bedoeld en de maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie tot de nieuwe functies.
Een bestemmingsplan dat voorziet in bestemmingen en regels die het bouwen of opschalen van een of
meer windturbines binnen de op kaart 9 en op de digitale verbeelding ervan aangegeven herstructureringsgebieden mogelijk maken voldoet aan de uitgangspunten voor ruimtelijke kwaliteit zoals vermeld in het beleidskader wind op land (PS 15 december 2014).
In het kader van de bestemmingsplanprocedure als bedoeld in het eerste lid wordt de Adviescommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) om advies gevraagd over plannen met grote impact.
Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de uitgangspunten als bedoeld in het
eerste en derde lid teneinde te garanderen dat de ruimtelijke kwaliteit toeneemt.

Kernkwaliteiten landschapstype
Zoals eerder al vermeld valt het projectgebied onder het landschapstype ‘Jonge duinlandschap’. Het jonge duinlandschap is een direct aan zee gerelateerd, reliëfrijk zandlandschap.
Het ontstaan is te danken aan de werking van zee en wind, maar ook – vanaf zijn prilste oorsprong – aan de invloed van de mens. Door intensief bodemgebruik van de binnenduinrand in
combinatie met een periode van droogte zijn vanaf de 7de eeuw de Jonge Duinen ontstaan.
Kernkwaliteiten van jonge duinen binnen dit projectgebied en omgeving worden als volgt benoemd:

Ondergrond
•
•
•
•

Aardkundige monumenten
Grote diversiteit aan reliëf: van reliëfarme gebieden, met duinhoogten tot ca. 5 meter, tot
reliëfrijke gebieden tussen 20 en 50 meter boven NAP
Het begraven archeologisch landschap (met name uit de Vroege Middeleeuwen, 5e-10e
eeuw).
De scherpe overgang tussen duin en polder in de Kop van Noord-Holland

Landschaps-DNA
Openheid:
• Voormalige strandvlakten en strandwal, vervlakte duinen en kalkrijk duinzand
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•
•

Mate van openheid: combinatie van matig open gebied (reliëfrijke duinen) en zeer open
gebied (strandvlakten, polderlandschap)
Contrasten in openheid op de overgangen duinstrand en duin-open polderlandschap

Bij verstedelijking binnen dit landschapstype dient rekening gehouden te worden met bovenstaande kernkwaliteiten. Het gebied is aangewezen als aardkundig monument en heeft ook
een archeologische dubbelbestemming. Het betreft hier echter een project met een omvang
dat kleiner is dan 2.500 m2 (ondergrens op basis van de archeologische bestemming) waarvoor geen archeologisch onderzoek nodig is. Bovendien betreft het hier een locatie die onderdeel uitmaakt van een stukje nieuw gecreëerd Nederland. In het kader van het project Kust
op Kracht is nieuw land gemaakt waarop het speelschip gerealiseerd wordt.
Het speelschip wordt op het activiteitenstrand gebouwd waar reeds bebouwing ten behoeve
van activiteiten is toegestaan. De gemeente gaat erg zorgvuldig om met nieuwe ontwikkelingen op het strand. Zo worden op basis van de Structuurvisie Camperduin en het bestemmingsplan Duingebied geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan. Hoe verder je langs het
strand richting het noorden gaat, hoe minder verstedelijking je tegenkomt. Na het paviljoen
Europagaai aan de noordkant van Camperduin is een zone in het bestemmingsplan opgenomen waar geen verstedelijking mag plaatsvinden. Vanaf dit punt blijft het strand derhalve open
en ter beschikking van de natuur.
Deze openheid is een belangrijk aandachtspunt. Ook hiervoor geldt dat het strand van Camperduin zijn kenmerkende openheid behoud. Het nieuwe aangelegde stand en lagune kent
een hoogteverschil door de realisatie van nieuw duin tussen kustlijn en lagune. De openheid
van het gebied blijft gewaarborgd.

3.2.2

Het Provinciaal Waterplan Noord Holland (2010-2015)

Het Provinciaal Waterplan Noord Holland (2010-2015) is het strategisch plan van de provincie
op het gebied van water. De klimaatverandering, het steeds intensievere ruimtegebruik in
Noord Holland en de toenemende economische waarde van wat beschermd moet worden,
vragen om een herbezinning op het waterbeheer en ruimtelijke ontwikkeling. Het plan is zelfbindend voor de provincie en bevat het beleid voor de periode 2010-2015. Voor de ruimtelijke
aspecten heeft het plan de status van een structuurvisie, op basis van de Wet ruimtelijke ordening. In het Waterplan benoemen we de provinciale waterbelangen en de ruimtelijke consequenties. In Noord- Holland zijn ruimtelijke opgaven uit het Waterplan integraal afgewogen
bij de vaststelling van de Structuurvisie.
Het Waterplan geeft de provincie, partners en belanghebbenden duidelijkheid over de strategische waterdoelen tot 2040 en acties tot 2015. Het collegeprogramma 'Krachtig, in Balans'
vormt het uitgangspunt. Het motto van het Waterplan is beschermen, benutten & beleven en
beheren van water. De totale financiële consequenties zijn op programmaniveau verwoord. De
uitvoering van dit plan wordt versterkt en bewaakt door samen met onze partners een uitvoeringsprogramma op te stellen. Het uitvoeringsprogramma zal voor de periode 2010-2015 gelden, Dit programma bevat concrete afspraken per partij en er worden concrete tussendoelen
en indicatoren geformuleerd.
Onder het kopje 'Veiligheid buitendijkse gebieden' wordt aangegeven dat, voor bebouwing op
het strand zoals seizoens- en 'jaarrond' strandpaviljoens en strandcabines geen beschermingsniveau geldt. Daarnaast is een zonering van het strand vastgesteld voor 'jaarrond' exploitatie van strandpaviljoens. Jaarrond exploitatie van strandpaviljoens is van belang voor de
verbreding van het recreatief/toeristische product aan de kust van Noord-Holland. Daarom
stimuleert de provincie de mogelijkheid daartoe in de 'ja, mits-zones'.
Tussen kilometerpaal 37.2 en 38.6 is onder voorwaarden jaarrondexploitatie van strandpaviljoens toegestaan. Op het binnen het plangebied opgenomen strand is jaarrondexploitatie dan
ook toegestaan.
3.2.3

Waterbeheersplan 2010-2015 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

In het Waterbeheersplan 2010-2015 beschrijft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor de drie kerntaken: veiligheid tegen
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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.
3.2.4

Beheersplan Waterkeringen 2006-2010 (2006)

In het Beheersplan Waterkeringen wordt het beleid en de randvoorwaarden voor het beheer
en onderhoud van alle waterkeringen beschreven, zowel aan de zeezijde als langs alle binnenwateren. Het beheersplan vormt een basis voor de meerjarenplanning en kostenraming
van het onderhoud. Hierbij is de veiligheid van het achterland de eerste prioriteit, voor zover
mogelijk wordt rekening gehouden met andere zaken.
3.2.5

Strategische Visie Hollandse Kust 2050 (2002)

In de Strategische Visie Hollandse Kust 2050 is geconcludeerd dat op relatief korte termijn
maatregelen genomen dienen te worden ter versterking van de zeewering. De zeewering is
voor het gedeelte Hondsbossche Zeewering gelegen op het grondgebied van de gemeente
Bergen.
Het beheer en onderhoud op dit dijklichaam is door het Rijk overgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
De Hondsbossche en Pettemerzeewering is aangemerkt als Zwakke Schakel, hetgeen inhoud
dat het kustvak niet voldoet aan de wettelijk gestelde veiligheidsnormen. Samen met de nieuwe golfrandvoorwaarden, heeft dit ertoe geleid dat op een deel van het dijklichaam tijdelijke
versterkingsmaatregelen zijn uitgevoerd.
In opdracht van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is een vervolgopdracht uitgevoerd om te bezien wat de meest geschikte verdedigingsstrategie voor dit kustvak zijn. Daarbij zijn drie strategieën onderzocht: consolideren, zeewaarts verdedigen en landwaarts verdedigen. Duidelijk is geworden dat klimaatveranderingen, zeespiegelrijzing en bodemdaling
sterke invloed zullen hebben op de kustverdediging. Dit betekent dat nadrukkelijker rekening
gehouden moet worden met een reserverings-/vrijwaringszone achter de dijk om toekomstige
versterking mogelijk te maken. Deze zone is door het Hoogheemraadschap vastgelegd in het
Kustbeheerplan.

Kust op Kracht
Na een intensieve voorbereidingsperiode met verschillende partijen, heeft het college van
Gedeputeerde Staten in het 2006 gekozen voor een variant waarbij de Hondsbossche Zeewering voor de komende 50 jaar overslagbestendig wordt gemaakt, zonder daarbij concessies te
doen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Voor de in de gemeente Zijpe gelegen Pettemerzeewering is een andere keuze gemaakt.
Het definitieve ontwerp is in december 2013 bekend gemaakt. Bij de overslagdijk zal het overslaan van water worden toegestaan. De dijk zal daarvoor aan de zeekant worden versterkt met
de aanleg van duinen en een strand. Het binnentalud zal overslagbestendig worden gemaakt
om erosie te voorkomen. Voor het uitslaan van het overkomende water zal door het Hoogheemraadschap in de uitwerking van deze variant een oplossing moeten worden gezocht. Het
project Kust op Kracht is officieel per 1 januari 2016 afgerond.

3.2.6

Programma Ruimtelijke Kwaliteit zwakke schakels – tweede tranche

Het programma beoogt om in aansluiting op de kustversterking, de ruimtelijke kwaliteit van het
gebied een impuls te geven. Het verhogen van de kwaliteit van het gebied wordt bereikt via
verschillende projecten die de natuurbeleving, recreatie of toerisme bevorderen, of het landschap mooier maken. Het einddoel is een aantrekkelijke kust die bezoekers langer vasthoudt.
Wanneer mensen langer in een gebied verblijven geven zij daar gemiddeld meer geld uit,
waarmee de regio een economische impuls krijgt.
De projecten liggen langs de kust of in het directe achterland tussen Hargen aan Zee en Callantsoog. Daarbinnen valt ook het ‘nieuwe stukje Nederland’ dat is aangelegd vóór de Honds-
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bossche en Pettemerzeewering ten behoeve van de kustversterking. Het speelschip wordt
apart benoemd in het Programma Ruimtelijk Kwaliteit:
Project: Speelschip ‘De Slag bij Camperduin’.

Omschrijving project: Ter aanvulling op de recreatieve activiteiten op het strand van Camperduin gaat deze ondernemer een speeltoestel in de vorm van een schip aanleggen. Dit speeltoestel is bruikbaar voor sport- en spelactiviteiten van zowel kinderen als volwassenen. Het
speelschip dient bij te dragen aan de verlenging van het strandseizoen bij Camperduin. Het
schip refereert aan de zeeslag 'De slag bij Camperduin' van 11 oktober 1797.
3.2.7

Keuze aan de Kust: Project Identiteit Kustplaatsen van Noord-Holland

Met het meerjarig project Identiteit Kustplaatsen geeft de provincie uitvoering aan integrale
ontwikkeling van het kustgebied. Noord-Holland streeft naar een veilige, economisch sterke en
ruimtelijk aantrekkelijke kust. Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor recreatie en toerisme
is daarom belangrijk en dat vraagt om het maken van keuzes: niet meer overal van hetzelfde.
Ontwikkelen van aantrekkelijke badplaatsen met een divers en kwalitatief toeristisch aanbod is
nodig om de concurrentieslag met andere vakantiebestemmingen niet te verliezen.
In dit project wordt Camperduin ook besproken en neergezet als een plek waar voornamelijk
strand- en duinactiviteiten plaatsvinden.
Camperduin ligt met de rug naar de duinen. Het uitzicht wordt bepaald door de dijk naar Petten en de uitgestrekte polder voor de deur van haar bewoners. Aan de andere kant van de
slaperdijk begint de ‘rest’ van de gemeente. Dat maakt Camperduin letterlijk een buitenbeentje. Met een andere sfeer, een ander kwaliteitsniveau en met een andere identiteit. Meer passend bij Petten dan bij Bergen. Samen met Petten delen ze dan ook een van de beroemdste
dijken van Nederland, net als de polder en een geheel nieuw strand. Een strand dat beide
plaatsen een toeristische ‘herkansing’ biedt.
Binnen het project worden per locatie een aantal ‘Key Values’ gegeven. De Camperduinse
‘kernwaarden’ zijn sterk, stoer en sober.
Het realiseren van een speelschip naast de lagune is versterkend voor de identiteit van Camperduin en sluit aan op key values avontuurlijk en stevig.

3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Strandnota Camperduin

In 2014 is de Strandnota Camperduin vastgesteld. Het nieuwe strand en lagune, dat door het
kustversterkingsplan Kust op Kracht is ontstaan, biedt nieuwe kansen voor de ontwikkeling
van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse, de toeristisch, recreatieve invulling en de aantrekkelijkheid voor bezoekers. In deze nota wordt een speelschip gezien als kwaliteitsimpuls die de
aantrekkelijkheid en beleving van het strand versterken en passen bij de gemeente Bergen als
toeristische trekpleister.
3.3.2

Structuurvisie Camperduin

De gemeenteraad heeft op 5 maart 2015 de Structuurvisie Camperduin (gewijzigd) vastgesteld. De visie heeft betrekking op het gebied rond Camperduin en Hargen aan Zee en geeft
de gewenste ontwikkeling aan als gevolg van de uitvoering van het project Kust op kracht. De
visie biedt tevens een basis voor de uitvoering van diverse projecten voor kwaliteitsverbetering. De gemeenteraad heeft de visie gewijzigd vastgesteld ten aanzien van de oppervlakte
voor strandacitiviteitenpaviljoens en openbare voorzieningen. Daarnaast zullen enkele aspecten meerjarig worden gemonitord.
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De sportieve strandbezoeker kan zorgen voor een economische impuls voor het strand. De
lagune kan een aantrekkende werking hebben op watersportliefhebbers, naast uiteraard de
Noordzee. Het bredere strand blijft in de nieuwe situatie bij uitstek geschikt voor sportieve
activiteiten, dit geldt met name rond de lagune en het gebied ten noorden en ten zuiden van
de van de hoofdstrandopgang.
De structuurvisie gaat voornamelijk over strandpaviljoens en de eisen die hieraan gesteld
worden. Het realiseren van een speelschip kent geen directe relatie met de structuurvisie,
maar belemmerd deze ook niet. Het speelschip is een openbare voorziening die bijdraagt aan
de aantrekkelijkheid van het strand.
3.3.3

Visie op toerisme en recreatie (2005)

De visie op toerisme en recreatie in de gemeente Bergen geeft de centrale doelstellingen voor
toerisme en recreatie weer en dient als leidraad voor het te ontwikkelen beleid en de uit te
voeren uitwerkingspunten voor dit beleidsveld.
De visie heeft als belangrijkste doelstellingen:
• het verhogen van de kwaliteit op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, cultuurhistorische beleving en natuur;
• verlenging van het toeristisch-recreatieve seizoen;
• efficiënte samenwerking met alle bij het toerisme betrokken partijen;
• voldoende draagvlak onder de inwoners van Bergen;
• toerisme meer regionaal benaderen;
• afstemming van activiteiten en visie met andere werkterreinen (bijvoorbeeld natuur,
kunst en cultuur en ruimtelijke ordening), zowel intern als extern;
• streven naar meer bestedingen van de toerist;
• behoud en/of versterking van de toeristische positie van de verschillende kernen binnen de gemeente Bergen.
Om deze doelstellingen te bereiken zullen concrete maatregelen worden voorbereid waarbij
gebruik gemaakt wordt van de unieke kwaliteiten en potenties van Bergen als geheel (het
strand, de duinen en het achterland) en waarbij de aanwezige voorzieningen optimaal worden
benut. Het speelschip draagt bij aan het bereiken van deze doelstellingen.
3.3.4

Landschapsontwikkelingsplan (2011)

In 2011 heeft de gemeente Bergen het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld. Het
belangrijkste doel van het LOP is het behouden, versterken en ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteit en samenhang van het buitengebied van de gemeente. Het LOP biedt een
kader voor het behoud van bestaande landschapswaarden en sluit aan op de Structuurvisie
Landelijk gebied van de gemeente.
Het strand en de zee vormen één groot openbaar toegankelijk landschap. Binnen dit landschap ervaar je lucht en ruimte door de langgerekte openheid van zand en water. Het gebied
heeft een grote aantrekkingskracht op waterrecreatie, badgasten, wandelaars en ruiters bij
mooi weer en in de weekenden.
De opgave voor behoud en ontwikkeling ligt in water- en natuurbeheer. Potenties zijn om meer
bekendheid te geven aan de beleving van relicten uit de Tweede Wereldoorlog. Nieuwe vormen van kustverdediging dienen hand in hand te gaan met behoud en ontwikkeling van unieke reeksen van zoute natuurwaarden.
De effecten van zandaanvulling op het toerisme, het landschap en de ruimtelijke kwaliteit dienen helder te worden en een rol te spelen bij de toekomstige ontwikkelingen van deze kuststrook en haar toegangen.
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De plaatsing van het speelschip past binnen de uitgangspunten van het Landschapsontwikkelingsplan.
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4

Ruimtelijke aspecten

4.1

Analyse van verkeer- en parkeeraspecten

In het kader van de herontwikkeling moet gekeken worden wat de verkeersgeneratie is, wat de
parkeerbehoefte is en hoe de ontsluiting geregeld wordt van de nieuwe functie om voldoende
parkeerplaatsen te waarborgen en ongewenste verkeerssituaties tegen te gaan.
Het plaatsen van een speelschip ten behoeve van de gezinnen met kinderen en overige
strandgasten kent geen solitaire verkeersaantrekkende werking en parkeerbehoefte. Het
speelschip wordt gebruikt door de bezoekers van het strand, die ook zonder speelschip
Camperduin bezoeken. Deze bezoekers kunnen gebruik maken van de bestaande ontsluiting
van het strand en de bijbehorende parkeervoorzieningen.
Conclusie
Het aspect parkeren en verkeersaantrekkende werking vormt geen belemmering voor het
plaatsen van een speelschip.

4.2

Archeologie en cultuurhistorie

Op 1 september 2007 is de wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden.
Hiermee zijn 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‟.
In het proces van ruimtelijke ordening moet tijdig rekening worden gehouden met de mogelijke
aanwezigheid van archeologische waarden. Op die manier komt er ruimte voor de overweging
van archeologievriendelijke alternatieven. Rijk, provincies en gemeenten (laten) bepalen welke
archeologische waarden bedreigd worden bij ruimtelijke plannen. Tijdens de voorbereiding
van deze plannen is (vroeg)tijdig archeologisch (voor)onderzoek belangrijk.
De keuze voor een andere bouwlocatie voorkomt de verstoring van belangrijke bodemvondsten. Als dit geen optie is, bestaat de mogelijkheid om binnen de bouwlocatie zelf naar een
archeologievriendelijke aanpak te streven. In het uiterste geval wordt een archeologische opgraving uitgevoerd.
Relatie met plan
Op basis van het vigerende bestemmingsplan kent het projectgebied een bepaalde archeologische verwachtingswaarde. Onderzoek is noodzakelijk indien het projectgebied en de ingreep groter is dan 2.500 m2 en dieper gaat dan 40 cm. In voorliggend project wordt deze
grens van 2.500 m2 lang niet gehaald en is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.
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4.3

Waterparagraaf

Sinds 2003 is het doorlopen van de watertoets wettelijk verplicht voor alle ruimtelijke plannen
en besluiten. Het doel van de watertoets is, om in overleg tussen de initiatiefnemer en de waterbeheerder aandacht te besteden aan de waterhuishoudkundige aspecten, zodat de waterhuishoudkundige doelstellingen worden gewaarborgd. De uitgangspunten voor het watersysteem dienen op een juiste wijze in het plan te worden verwerkt.
In het plangebied wordt het waterbeheer gevoerd door Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Waterkwaliteit
Met voorliggend plan worden geen uitlogende materialen gebruikt die kunnen zorgen voor een
verslechtering van de waterkwaliteit.
Waterkwantiteit
Het plangebied bestaat op dit moment uit strandzand. Het speelschip wordt op dit zand geplaatst, waarbij eerst nog een zandbanket wordt gerealiseerd. In de eindsituatie blijft een situatie bestaan waarbij het hemelwater via het speelschip direct in het zand geïnfiltreerd wordt.
Er is geen sprake van een dusdanige toename van verharding, waardoor ook geen watercompensatie nodig is.
Beschermde gebieden/waterkeringen
Het strand, alsmede delen van het duingebied, wordt aangemerkt als primaire waterkering
"zandige kust". Deze waterkeringen kennen bepaalde beschermingszones, waarbinnen geen
bouw- of graafactiviteiten mogen plaatsvinden. Een waterkering bestaat uit de kernzone, de
beschermingszone en de buitenbeschermingszone. In de zandige, dynamische kust zijn deze
zones theoretisch, aan de hand van verschillende berekeningen bepaald. De kernzone wordt
aan de zeezijde begrensd door de (berekende) duinvoet. Aan de landzijde is dit het grensprofiel, oftewel het profiel dat na duinafslag door zogenaamde ontwerpomstandigheden nog minimaal als waterkering aanwezig dient te zijn. De beschermingszone is aan de zeezijde de
afstand waarover het afgeslagen zand zich onder ontwerpomstandigheden verspreidt. Aan de
landzijde is het de reservestrook behorende bij een periode van 200 jaar zeespiegelstijging,
inclusief het bijbehorende grensprofiel.
Vanuit het belang van de waterkering is bebouwing in de kustzone in principe ongewenst. Op
het strand is, onder voorwaarden, gedurende het hele jaar strandbebouwing (zoals strandpaviljoens, strandhuisjes en strandcabines) toegestaan. Het Hoogheemraadschap bepaalt op
welke afstand van de kering en de duinen en onder welke voorwaarden bebouwing is toegestaan. Dit geldt dus naast de bepalingen uit het bestemmingsplan en in dit kader dient een
vergunning op grond van de Keur te worden aangevraagd.
Veiligheidsduin
Het speelschip komt te liggen aan de lagune van Camperduin en zorgt niet voor een belemmering van aangroei van het aanwezige veiligheidsduin. Het speelschip ligt niet tegen het
veiligheidsduin aan, maar op afstand op het nieuwe strand. Zo blijft er voldoende ruimte over
voor aanstuif en natuurlijke aangroei van het veiligheidsduin.
Overleg en afspraken
In dit kader is meerdere malen overleg gevoerd met zowel het Hoogheemraadschap als
Rijkswaterstaat. Hierin is het volgende afgestemd.
De locatie voor het speelschip is voor zowel RWS als HHNK prima. Het speelschip wordt gezien als jaarrond bebouwing. Voor deze bebouwing gelden bepaalde regels en een termijn
van 5 jaar (waarna eventuele verplaatsing plaats dient te vinden als gevolg van gewijzigde
situaties op het strand. Voor wat betreft de lagune is niet bekend hoe dit gebied zich de komende jaren gaat ontwikkelen.
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Om het speelschip gedurende 10 jaar te kunnen laten staan is het daarom noodzakelijk dat
het speelschip op een zandbanket geplaatst wordt (met paalfundering) op een niveau van
rond de NAP 4m. Daarmee wordt gewaarborgd dat het speelschip kan blijven staan ook als
de omgevingssituatie veranderd.
Afgesproken is dat de aanvraag watervergunning in behandeling zal worden genomen door
het Hoogheemraadschap, waarbij Rijkswaterstaat om input/advies zal worden gevraagd. Op
deze manier worden de belangen van beide organisaties meegenomen in de behandeling van
uw aanvraag.
De watervergunning is inmiddels aangevraagd bij het Hoogheemraadschap.
Conclusie
Het aspect water vormt geen belemmering voor de realisatie van een speelschip op het nieuwe strand ter hoogte van de lagune van Camperduin. Wel is een watervergunning aangevraagd bij het Hoogheemraadschap voor het plaatsen van het speelschip.
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5

Milieu- en omgevingsaspecten

In dit hoofdstuk wordt de uitvoerbaarheid van het initiatief getoetst aan milieu- en omgevingsaspecten en de bijbehorende regelgeving.

5.1

Bedrijven en milieuzonering

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar
door milieubelastende activiteiten. Sommige activiteiten die in een bestemmingsplan mogelijk
worden gemaakt, veroorzaken milieubelasting voor de omgeving. Andere activiteiten moeten
juist beschermd worden tegen milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen
voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en
gevoelige functies (zoals woningen) worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het voor
bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen.
Voor het bepalen van de milieuzonering is gebruikgemaakt van de geactualiseerde handreiking (maart 2009): Bedrijven en milieuzonering (het zogenoemde groene boekje) van de VNG.
Hierin zijn de bedrijfsmatige activiteiten ingedeeld in een aantal categorieën met bijbehorende
minimaal gewenste afstanden tot milieugevoelige functies. De indeling van de activiteiten is
gebaseerd op de standaard bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). Per milieucategorie geldt een minimaal gewenste afstand, een zogenaamde richtafstand. Deze richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of
andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds als uiterste situering van de gevel van
een woning.
Relatie met plan
In voorliggend plan wordt een speelschip op het stand van Camperduin gerealiseerd. Dit
strand heeft een grote recreatieve functie en is ook als zodanig bestemd. Er word geen woning gerealiseerd en er staan ook geen woningen in de buurt. Het aspect milieuzonering vormt
geen belemmering voor de realisatie van het speelschip. Ook vormt het speelschip geen belemmering voor de aanwezige bedrijven.

5.2

Externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid in de directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt, transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse buisleidingen. De aan deze activiteiten verbonden risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven.
Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
Normen voor ondergrondse buisleidingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).
Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang:
Plaatsgebonden risico (PR):
Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg
van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Aan
het PR is een wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR
wordt ‘vertaald’ als een risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen
kwetsbare objecten (bijvoorbeeld woningen) mogen liggen.
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Groepsrisico (GR):
Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Rondom een risicobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het
maximaal aanvaardbaar aantal personen, de zogenaamde oriëntatiewaarde (OW). Dit is een
richtwaarde, waarvan het bevoegd gezag, mits afdoende gemotiveerd door middel van een
verantwoordingsplicht, kan afwijken. De verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van
het GR.
Het Ipo (Interprovinciaal overleg) heeft een risicokaart ontwikkeld waarop verschillende risicobronnen en risico-ontvangers zijn aangegeven. Op de risicokaart staan gegevens die met
risico te maken hebben, zoals risicoveroorzakende bedrijven (inrichtingen) die gevaarlijke
stoffen gebruiken, produceren of opslaan en ook het vervoer/transport van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn in dit geval stoffen die een schadelijke invloed
hebben op de gezondheid en het milieu.
figuur 9. Uitsnede risicokaart (bron: risicokaart geraadpleegd op 20 september 2016)

Relatie met het project
Aan de Hargerstrandweg is een mijnbouwlocatie van TAQA Energy BV gelegen. De PR 10-6
risicocontour is 50 m en komt niet buiten de inrichtingsgrens.
Daarnaast vindt er in het plangebied vervoer van gevaarlijke stoffen plaats door buisleidingen.
Het gaat hierbij om:
• Aardgasleiding AM-2142 (K508-03) van TAQA Energy BV (uitwendige diameter: 12
inch, maximale werkdruk: 101 bar). De PR 10-6 risicocontour is circa 150 m. Het invloedsgebied is circa 200 m.
• Aardgasleiding AM-2189 (K508-05) van TAQA Energy (uitwendige diameter: 6 inch,
maximale werkdruk: 101 bar). De PR 10-6 risicocontour is plaatselijk buiten de leiding
gelegen (circa 60 m). Het invloedsgebied is circa 130 m.
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De projectlocatie ligt op ruim 500 meter afstand van deze twee leidingtracé ’s en blijft daarmee ver buiten het invloedsgebied.
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de realisatie van het speelschip.

5.3

Bodem (milieukundig)

Voor bodem en bodemverontreiniging is de Wet bodembescherming (Wbb) inclusief de aanvullende besluiten leidend. In de Wbb wordt een algemeen beschermingsniveau ingesteld
voor de bodem ten aanzien van het voorkomen van nieuwe verontreiniging van de bodem.
De Wbb geeft regels voor bodemverontreiniging, waarvan sprake is als het gehalte van een
stof in de grond of in het grondwater de voor die stof geldende streefwaarde overschrijdt. Of
een verontreiniging acceptabel is, hangt af van de aard van de verontreiniging en van de bestemming van de gronden.
Relatie met het project
In het kader van deze planologische procedure geldt dat de bestemming van de projectlocatie niet wijzigt. De huidige bestemming maakt de gewenste functie reeds mogelijk, echter niet
in deze omvang. De bodemkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor het realiseren van
het speelschip.
Het aan te leggen zandbanket dat als fundering gaat dienen voor het speelschip, wordt gerealiseerd met zand uit de Schoorlse duinen. Hierdoor wordt gebiedseigen zand toegepast.
Staatsbosbeheer vraagt hiervoor zelf vergunning aan.
Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de realisatie van het speelschip.

5.4

Geluid

Een van de grondslagen voor de ruimtelijke afweging is de Wet geluidhinder (Wgh).
De Wet geluidhinder bevat geluidnormen en richtlijnen met betrekking tot de toelaatbaarheid
van geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. Op grond van
de Wet geluidhinder gelden zones rond geluidbronnen met een grote geluiduitstraling, zoals
(spoor)wegen en industrieterreinen. De belangrijkste bestaande geluidzones bevinden zich
langs bestaande wegen en spoorwegen, rond grote bestaande industrieterreinen en rondom
bestaande luchtvaartterreinen.
Relatie met project
Het projectgebied is niet gelegen op een gezoneerd bedrijventerrein. Het projectgebied valt
niet binnen de geluidszone van het spoor, of wegen. Een speelschip wordt bovendien in het
kader van de Wet geluidhinder ook niet aangemerkt als een geluidgevoelige bestemming. Het
uitvoeren van een akoestisch onderzoek en het doorlopen van een procedure voor een hogere
grenswaarde zijn daarom niet noodzakelijk.
Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.5

Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de paragraaf 5.2 van de Wet milieubeheer gewijzigd (Hoofdstuk 5
titel 2 Wm, Staatsblad 2007, 414) en zijn in bijlage 2 van de Wet milieubeheer vernieuwde
luchtkwaliteitseisen opgenomen.
Gelijktijdig zijn de ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Staatscourant 2007,
220), het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM) en
Mees Ruimte & Milieu | 16127

Pagina | 31

de bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteiteisen)
(Regeling NIBM) in werking getreden. Een belangrijk element uit deze wetswijziging is het
begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM).
Luchtkwaliteitseisen vormen nu geen belemmering voor ontwikkelingen, als:
•
geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; of
•
een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;
of
•
een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging; of
•
een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat in werking treedt nadat de
EU derogatie heeft verleend.
AMvB ‘niet in betekenende mate’
In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM) en de
bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteiteisen)
(Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip
NIBM. Op verzoek van de Nederlandse overheid heeft de EU verlenging van de termijn (derogatie) gegeven waarbinnen de luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn. Per 1 augustus
2009 is het NSL vastgesteld (een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de derogatie). Hierdoor kan volledig gebruik worden gemaakt van deze derogatie. Bovendien is de definitie van ‘niet in betekenende mate’ verlegd van 1% naar 3% van de grenswaarde voor NO2
en PM10. De 3% komt overeen met 1,2 microgram/m3 (µg/m3) voor zowel PM10 als NO2.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld
door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan
toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven.
Op 7 juni 2012 is het Besluit niet in betekenende mate bijdragen aangepast, zodat het mogelijk wordt gemaakt om bij ministeriële regeling (Regeling NIBM) bepaalde gebieden en bepaalde broncategorieën aan te wijzen waarbinnen geen gebruik meer kan worden gemaakt
van de NIBM-grond. Het zal gaan om gebieden waar de grenswaarde voor PM10 wordt overschreden of waar overschrijding van de grenswaarde dreigt. Dit betreft naar verwachting een
enkele gemeente in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland met veel intensieve veehouderijen, pluimveehouderijen in het bijzonder. De aanwijzing van gebieden en broncategorieën zal
plaatsvinden in nauwe samenspraak met betrokken overheden en sectoren en zal gepubliceerd worden in de Regeling NIBM.
Als een project voor één stof de 3%-grens overschrijdt, dan verslechtert het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm is in de Regeling niet in betekenende waarde uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder:
• woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee
ontsluitende wegen;
• kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m2
brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen.
Relatie met het project
In onderhavig geval is sprake van het plaatsen van een speelschip naast de nieuw aangelegde lagune op het stand van Camperduin. Deze ontwikkeling kent geen eigen verkeersaantrekkende werking. Hierdoor bedraagt het effect op de luchtkwaliteit in geen geval meer dan 3%
van de jaargemiddelde grenswaarden voor PM10 en NO2. Op het plan is daarom het besluit
nibm van toepassing. Een toetsing aan de grenswaarden kan achterwege blijven.
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Het milieuaspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling
van het plangebied.

5.6

Ecologie

De natuurwetgeving in Nederland kent twee sporen: de soortenbescherming en de gebiedsbescherming. Hiervoor zijn twee wetten actief: de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. In beide wetten zijn naast het nationaal natuurbeschermingsbeleid ook tal van
internationale verdragen en richtlijnen verankerd, zoals de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.
Het projectgebied bestaat uit het nieuw aangelegde recreatieve strand van Camperduin.
Gebiedsbescherming
Het projectgebied maakt geen deel uit van de Natura 2000-gebieden Schoorlse Duinen.

Het projectgebied maakt tevens geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (EHS).

Het project is gelegen op het nieuwe strand, dat op dit moment reeds een recreatieve functie
en bestemming heeft. De activiteiten die met het speelschip zijn gemoeid, zorgen niet voor
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negatieve effecten op de nabijgelegen natuurgebieden. Zoals eerder al gemeld, gaat het om
reeds aanwezige strandbezoekers die gebruik kunnen maken van het speeltoestel.
De Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de realisatie van het
speelschip dan ook niet in de weg.

Soortenbescherming
Er zijn, gezien de aanwezige biotopen, geen beschermde zoogdieren, amfibieën, vissen, reptielen en/of bijzondere insecten of overige soorten te verwachten op de planlocatie. Deze soorten stellen hoge eisen aan hun leefgebied; het plangebied voldoet hier niet aan.
De benodigde werkzaamheden ten behoeve van de plaatsing van het speelschip leiden niet
tot aantasting van te beschermen natuurwaarden. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht.
Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving. Tijdens de werkzaamheden dient rekening te
worden gehouden met het broedseizoen. Verstoring van broedende vogels is verboden.
Gezien de bovenstaande conclusies staat de Flora- en faunawet, met inachtneming van de
voorgestelde maatregelen, de uitvoering van het project niet in de weg.

5.7

Mer-beoordeling

De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu. De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd
door de EU-richtlijn m.e.r. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. In het Besluit m.e.r. bestaat een belangrijk onderscheid tussen bijlage C en bijlage D. Voor activiteiten die voldoen aan de diverse criteria uit bijlage C geldt een
m.e.r.-plicht. In bijlage D staan de activiteiten benoemd waarvoor een m.e.r.beoordelingsplicht geldt: er moet beoordeeld worden of sprake is van (mogelijke) belangrijke
nadelige milieugevolgen. Als deze niet uitgesloten kunnen worden, geldt een m.e.r.-plicht.
Kunnen deze belangrijke nadelige milieugevolgen wel uitgesloten worden, dan is een m.e.r.
niet noodzakelijk.
Het realiseren van een speelschip staat in beginsel niet onder de activiteiten zoals genoemd in
bijlage C en D. Theoretisch zou een speelschip kunnen vallen onder een stedelijk ontwikkelingsproject als vermeld in bijlage D van het Besluit m.e.r. onder D 11.2. Hoewel in voorliggend
geval meer aannemelijk is dat het plaatsen van een speelschip geen stedelijk ontwikkelingsproject is, wordt vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dit hieronder alsnog
zo beoordeeld.
Een stedelijk ontwikkelingsproject is m.e.r.-beoordelingsplichtig wanneer de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2000
of meer woningen omvat, of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer.
Omdat er geen 2000 of meer woningen worden gerealiseerd, is er geen m.e.r.-beoordeling
nodig.
Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst die
beneden de drempelwaarden vallen, dient een toets uitgevoerd te worden of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije
m.e.r.-beoordeling gehanteerd.
De vormvrije m.e.r.-beoordeling is het gevolg van de uitspraak van het Europese hof van 15
oktober 2009 (zaak C-255/08) over de manier waarop de EU-richtlijn in de Nederlandse regelgeving was geïmplementeerd, één van de aanleidingen voor de aanpassing van het Besluit
m.e.r. De essentie van die uitspraak is dat altijd m.e.r. noodzakelijk is als belangrijke nadelige
milieugevolgen niet kunnen worden uitgesloten.
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De vorm van een vorm-vrije m.e.r. is niet bepaald, maar de inhoud waar een m.e.r.beoordeling aan dient te voldoen is wel bepaald (Bijlage III van de Europese richtlijn
2011/92/EU). In de vormvrije m.e.r. dient de volgende inhoud zijn vermeld:
1.
Kenmerken van de projecten.
2.
Plaats van de projecten.
3.
Kenmerken van het potentiële effect.
1. Kenmerken van de projecten
Met voorliggend project wordt een speelschip gerealiseerd ten behoeve van de bezoekers
van het recreatiestrand. Beoogd gebruikers zijn gezinnen met kinderen.
2. Plaats van de projecten
Het projectgebied ligt aan de rand van de nieuwe lagune op het nieuw aangelegde strand van
Camperduin. Het projectgebied is niet in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische
Hoofdstructuur) of Natura 2000-gebieden gelegen. Het meest nabijgelegen Natura 2000gebied is Schoorlse Duinen.
3. Kenmerken van het potentiële effect
Gezien de kenmerken van het speeltoestel, de locatie op het recreatiestrand en het feit dat het
speelschip geen extra verkeer genereert, worden geen effecten verwacht op het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebieden. Op lange termijn worden ook geen effecten verwacht die van betekenis kunnen zijn voor de natuurwaarden van beschermde gebieden.
Het project brengt geen significant negatieve effecten met zich mee, waardoor een m.e.r.beoordeling niet aan de orde is.
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6

Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1

Economische en financiële uitvoerbaarheid

De financiële consequenties van dit plan komen volledig voor rekening van de aanvrager.
Voorliggend plan valt niet onder de bedoelde bouwplannen als beschreven in artikel 6.2.1 Bro.
Een exploitatieplan hoeft derhalve niet opgesteld te worden.
Om het project te kunnen uitvoeren heeft de Stichting CAZ middels subsidies en fundraising
het beoogde bedrag voor de realisatie bijeen weten te krijgen. Tal van sponsors zijn gevonden
om een bijdrage te leveren aan dit project.
Alle donateurs van het speelschip
• Provincie Noord-Holland
• Lions Schoorl
• Rabobank
• Van Peeck stichting
• Gemeente Bergen
• De Jongens Uit Schoorl
• Strandhotel Camperduin
• Strandhuis Camperduin
• Luctor et Emergo
• Struin
• Fiona en Yoari (hoeve Camperduin)
• Zita Bondar
• Monique Siebeling
• Hugo Ruiz van Osch
• Benjamin Paal
• Campex Marketingbureau
• Dirk van Wichen
• Andreas Menzel
• Jan Kaandorp
• AnneMarie Mulder-Moerbeek
• Petra Hoexum en michael koster
• Bakker Bakker
• De Spar
• Sandy KRaakman
• Theo Roozendaal

6.2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familie Collenteur
Zuttjes
Jochem Laan
Sander van Weert
Prokx Payroll
Dea van Leeuwen
Gerard Smit
Frances Wijnschenk-de Graef
Jan van Assem
Houtbouw 't Zand
Onyva
Gerald Louwerse
BeautyStudio Anoeska de Wit
Mart Koning
Klik Uitzendbureau
Carpe diem
Hoeve te gast
Mick & Benthe van Ierssel
vani media
Honky Tonk
Julian Paal
Zonnetrein Schoorl
Marc Bregman

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Procedure
In art. 3.10 Wabo is bepaald dat voor de in deze ruimtelijke onderbouwing bedoelde omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in dit artikel van
toepassing is.
Na aankondiging in de Staatscourant en in één of meer plaatselijke dag-,nieuws- of huis-aanhuisbladen, wordt de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Gedurende deze periode kan een ieder zienswijzen op het ontwerp naar voren brengen.
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Op de ontwerp-omgevingsvergunning moet tevens het overleg als bedoeld in art. 3.1.1 Wro
worden gevoerd (art. 6.18 Bor).
Vooroverleg maatschappelijke partners
Voordat de procedure gestart is, heeft reeds divers overleg plaatsgevonden met enkele maatschappelijke partners. Zo is Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland vooraf betrokken bij de planvorming.
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