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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Kerkelaan 5 te Bergen was voorheen een hotel/pension met woning gevestigd. Deze functie is 

echter al lange tijd niet meer aanwezig en gezien de verouderde staat van het gebouw, de ligging buiten het 

centrum van Bergen in combinatie met de relatief geringe omvang van het pand, is een nieuwe exploitatie 

als hotel c.q. pension lastig te realiseren. De eigenaar is voornemens de verouderde bebouwing te slopen 

en maximaal vijf appartementen terug te bouwen. De Kerkelaan 5 is gelegen in plangebied van het 

bestemmingsplan 'Bergen - Dorpskern Zuid' waarbinnen de gronden zijn bestemd voor 'Horeca'. De 

voorgestelde woningbouw past niet binnen de kaders van de geldende bestemming. 

De gemeente Bergen wil in principe haar medewerking verlenen aan een nieuw bestemmingsplan. Hieraan 

stelt zij de volgende voorwaarden:

er worden maximaal 5 appartementen gerealiseerd;

het benodigd aantal parkeerplaatsen wordt op eigen terrein gerealiseerd, in een parkeerkelder;

het complex krijgt de uitstraling die past in in het straat en bebouwingsbeeld en het uiterlijk heeft van 

een twee-onder-een kapper. 

Met de herontwikkeling wordt een zinvolle nieuwe functionele en ruimtelijke invulling gegeven aan het 

perceel. Er kan daarom medewerking medewerking worden verleend. Daartoe dient wel het 

bestemmingsplan te worden herzien. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. 

1.2  Plangebied

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan wordt gevormd door het kadastrale perceel 3358, 

kadastrale gemeentecode BGN03, sectie A, gelegen aan de Kerkelaan 5 te Bergen.

Figuur 1. Weergave plangebied
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1.3  Geldend bestemmingsplan

Het geldend bestemmingsplan voor het plangebied is het bestemmingsplan 'Bergen - Dorpskern Zuid'. Dit 

bestemmingsplan is vastgesteld op 24 maart 2009 door de gemeenteraad van Bergen. Een uitsnede van de 

verbeelding is opgenomen in onderstaande figuur. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de 

bestemming 'Horeca', de strook aan de wegzijde is bestemd als 'Tuin'. Tevens hebben de gronden de 

aanduiding 1C. 

Binnen de bestemming 'Horeca' zijn de gronden bestemd voor horecabedrijven. Ter plaatse van de 

aanduiding 1C zijn horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1C van de Staat van Horeca-activiteiten 

toegestaan. Dit betreft lichte horeca die niet 's nachts geopend is. Daarnaast zijn de gronden bestemd als 

archeologisch waardevol gebied. Voor het onderhavige plangebied geldt het archeologische regime 3, wat 

betekent dat ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken zijn toegestaan met een oppervlakte 

van ten hoogste 500 m2. Hier kan ontheffing van worden verleend wanneer wordt aangetoond dat 

archeologische waarden niet worden aangetast.

Figuur 2. Uitsnede bestemmingsplan 'Bergen - Dorpskern Zuid'

1.4  Leeswijzer

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 de huidige en toekomstige situatie van het plangebied 

beschreven. Het van toepassing zijnde beleid van het Rijk, de provincie en de gemeente is in hoofdstuk 3 

uitgewerkt. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op de randvoorwaarden waar aan voldaan moet 

worden voordat de beoogde plannen doorgang kunnen vinden. Hoofdstuk 5 betreft de juridische toelichting 

van het bestemmingsplan. Als laatste is in hoofdstuk 6 de (economische en maatschappelijk) 

uitvoerbaarheid uiteengezet.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Ruimtelijke structuur

Algemeen

Het dorp Bergen heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld vanuit de Kerkbuurt en een viertal agrarische 

buurtschappen, te weten Oudburg, Oostdorp, Westdorp en Zanegeest. De buurtschappen ontstonden door 

ontginning van de hoger gelegen zandgronden en waren onderling met elkaar verbonden. Elk buurtschap 

had bovendien een Doodweg naar de kerk, waarlangs in latere tijden de uitbreiding van Bergen heeft 

plaatsgevonden. Tot 1900 ging deze uitbreiding geleidelijk, vanaf de eerste helft van de 20e  eeuw vindt er 

echte verdichting plaats. Vanuit de Kerkbuurt vond de verdichting het sterkst plaats. Hiervan is een groot 

gedeelte aangemerkt als beschermd dorpsgezicht. 

Bergen kan daarnaast worden gekenschetst als een groene gemeente, waar sprake is van een groot areaal 

openbaar en privégroen dat bovendien op veel plaatsen van hoge kwaliteit is. Bij de ontwikkeling van de 

woongebieden is hier speciale aandacht aan besteed en nu veel groen inmiddels bijna een eeuw oud is kan 

gesproken worden van een forse, samenhangende groenstructuur. Karakteristiek voor de Bergense 

groenstructuur zijn de typische straatprofielen met laanbomen in grasbermen (het Bergens profiel). 

Overheersende boomsoorten zijn (in aflopende aantallen) eik, berk, beuk, linde, es, lijsterbes, kastanje, 

grove den en iep. 

Van Reenenpark

Het plangebied is gelegen in het Van Reenenpark, aan de westzijde van het centrum van Bergen. Het 

Noordhollands Duinreservaat vormt de noord- en westgrens van het gebied. Hier werden villa's en 

landhuizen gebouwd op een niet voltooid stratenplan, dat ten dele werd gerealiseerd op de gronden van 

een tot villapark (1912-1915) met hertenkamp (1915) getransformeerde renbaan. Het gedeelte ten westen 

van de Komlaan maakt oorspronkelijk deel uit van de historische buitenplaats 't Oude Hof. Het Van 

Reenenpark is met name een woonwijk met enkele schoolvoorzieningen, gebouwd in de periode 1910 tot 

1930. Kenmerkend voor het gebied is dat het karakter van de wijk wordt bepaald door het groen van de 

privétuinen in de wijk en niet door de aanwezige bebouwing. Een ander duidelijk kenmerk is het brede 

wegprofiel met brede bermen met laanbeplanting en het ontbreken van stoepen (het Bergens profiel). 

De aanwezige bebouwing bestaat uit grote, vrijstaande woningen op ruime kavels met vaak grote, groene 

voortuinen en oprijlanen. Afwisselend komen "bungalowachtige" gebouwen, landhuizen of 

appartementengebouwen voor. In het gebied komen oudere bebouwing en nieuwe bebouwing naast elkaar 

voor. Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de eenduidige opbouw van de openbare ruimte en de 

diversiteit in architectuur. Bovendien zijn de woningen op ruime afstand van de weg en elkaar geplaatst.

Het aantal bouwlagen van de bebouwing varieert: zowel één als twee bouwlagen met een kap of plat dak. 

Ook de kapvorm en -richting verschilt per gebouw. Hierdoor verschilt ook de manier waarop de aan- en 

opbouwen zijn geplaatst. Opbouwen zijn voornamelijk aan de voor- en zijkant van de woning geplaatst, 

aanbouwen aan de zij- en achterkant. 

De architectuur in het Van Reenenpark is statig. De woningen zijn veelal verticaal geleed en zijn over het 

algemeen zorgvuldig gedetailleerd. Incidenteel hebben de woningen een bijzondere detaillering. Er bestaat 

verder een grote verscheidenheid in toepassing van materialen, kleuren en vormen. 

2.2  Huidige situatie

In de huidige situatie is in het plangebied de bebouwing van een hotel/pension aanwezig. Het betreft een 

familiehotel met circa 13 kamers. Het gebouw is gebouwd in 1930 en heeft een oppervlakte van circa 590 

m2.

 9



 bestemmingsplan Kerkelaan 5 te Bergen

Figuur 3. Weergave huidige situatie plangebied (bron: GoogleStreetview, 2018)

Figuur 4. Weergave huidige situatie plangebied luchtfoto (bron: GoogleMaps, 2018)

De kenmerkende (diverse) bebouwing van het Van Reenenpark is ook in de Kerkelaan aanwezig (zie figuur 

5). Verschillende kapvormen, bouwstijlen en bouwhoogtes worden gehanteerd. Alle huizen zijn vrijstaand 

gebouwd, op ruime kavels en hebben een eigen uitstraling. Hoewel de huizen onderling varieëren wordt 
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eenheid gevonden in min of meer dezelfde rooilijn. Daarnaast zorgen de laanbomen langs de Kerkelaan 

voor eenheid in de ruimtelijke structuur van de straat. 

Figuur 5. Architectuur diverse huizen Kerkelaan

Figuur 6. Laanbomen in de Kerkelaan

2.3  Toekomstige situatie

Aanleiding nieuwbouw

In de bebouwing op de planlocatie was voorheen een hotel/pension met woning gevestigd. Deze functie is 

echter al lange tijd niet meer aanwezig omdat exploitatie niet meer rendabel was. Het hotel voldoet 

namelijk niet meer aan de huidige eisen van de tegenwoordige hotelstandaard. Vanwege de verouderde 

staat van het gebouw, de ligging buiten het centrum van Bergen en de relatief geringe omvang van het 

pand, is een nieuwe exploitatie als hotel c.q. pension lastig te realiseren en zijn andere exploitanten niet in 

het hotel geinteresseerd.

Transformatie van het plangebied naar wonen is mede gezien de omgeving, voornamelijk wonen, passend.

In de toekomstige situatie is de hotelbebouwing gesloopt. Op dezelfde locatie is nieuwe bebouwing 

gerealiseerd. Deze bebouwing bestaat uit twee bouwlagen en een kap. In het gebouw worden in totaal 

maximaal 5 appartementen gerealiseerd. Vier appartementen met een oppervlakte tussen de 110 en 130 

m2 en een penthouse met een oppervlakte van circa 170 m2. Om te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte 

van de bewoners wordt onder het gebouw een parkeerkelder gerealiseerd. In deze parkeerkelder bevindt 

zich een gemeenschappelijke bergruimte en ruimte voor het parkeren van 9 auto's. Het 

appartementencomplex wordt voorzien van een lift. 
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Figuur 7. Indicatieve schets nieuw appartementencomplex, gezien vanaf de Kerkelaan

Figuur 8. Indicatieve nieuwe inrichting perceel

Doelgroep

De beoogde doelgroep van de appartementen zijn inwoners van Bergen en omstreken die nu in over het 

algemeen grote grondgebonden woning wonen. Deze woningen worden, nu de kinderen de deur uit zijn en 

de leeftijd toeneemt, vaak te groot en vragen te veel onderhoud en beheer. De wens is dan ook om te 

verhuizen naar een gelijkvloerse, onderhouds arme woning in hun eigen omgeving, maar niet willen 

inboeten aan kwaliteit door een kleine woonoppervlakte of een grootschalig compex. In de omgeving 

Bergen is een tekort aan kwalitatieve nieuwbouwappartementen (koop) in kleinschalige gebouwen in het 

hogere segment. Met voorliggend plan worden kwalitatief hoogwaardige koopappartementen in het hogere 

segment aangeboden. Het betreft een kleinschalige complex voorzien van lift, met gelijkvloerse 

appartementen. Hiermee sluit het aan bij de aanwezige vraag.

Ruimtelijke structuur

Het planvoornemen wordt in overeenstemming met de ruimtelijke structuur van de wijk vorm gegegeven. 

Aansluiting wordt gezocht met de uitstraling van de gebouwen in de omgeving, zoals bebouwing van 

maximaal drie bouwlagen, voorzien van een kap en een relatief smalle straatzijde.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)

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

de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 

aangegeven. Dit betreft het integrale kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een meer selectieve inzet van het rijksbeleid dan 

voorheen. Het Rijk zet in op topsectoren zoals logistiek, water, hightech, creatieve industrie, chemie en 

voedsel en tuinbouw, waar de kracht van Nederland ligt ten opzichte van internationale concurrenten. Voor 

de periode tot 2028 zijn de ambities van het Rijk in drie doelen uitgewerkt:

Vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-economische structuur van 

Nederland;

Verbeteren van de bereikbaarheid;

Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Met bovengenoemde doelen zijn dertien nationale belangen aan de orde die in de SVIR verder 

gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's. Buiten deze 

nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid gekregen op het terrein van de 

ruimtelijke ordening. De reden hiervoor is dat het kabinet van mening is dat provincies en gemeenten beter 

op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en 

daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn. Er zijn in het 

onderhavige plan geen specifieke nationale belangen die een rol spelen in het plangebied.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de 'ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. 

Per 1 oktober 2012 is deze ladder als motiveringseis in artikel 3.1.6, tweede en derde lid van het Besluit 

ruimtelijke ordening opgenomen. De Ladder is als instrument waarmee vraag en aanbod van stedelijke 

functies goed op elkaar afgestemd worden. Per 1 juli 2017 is de ladder aangepast en luidt als volgt:

'De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een 

beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke 

ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering 

daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het 

bestaand stedelijk gebied'.

Onderzocht moet worden of er wel behoefte is aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling. Herstructurering en 

verbetering van bestaande terreinen dan wel transformatie van bestaande gebouwen heeft de voorkeur  

boven het ontwikkelen van nieuwe terreinen en gebouwen.

Als nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt genoemd: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.' De 

eerste afweging in de toetsing aan de Ladder is het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hiervoor kan gekeken worden naar jurisprudentie. Hieruit blijkt dat niet 

iedere ruimtelijke ontwikkeling als stedelijke ontwikkeling valt te kwalificeren. Of sprake is van een stedelijke 

ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de stedelijke ontwikkeling in relatie tot de 

omgeving.

Er is in beginsel sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als meer dan 11 woningen worden 

gerealiseerd. Vanaf 12 woningen is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Voor overige stedelijke 
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functies wordt gesteld dat voor andere stedelijke ontwikkelingen in de vorm van een terrein 'in beginsel' 

geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als het ruimtebeslag minder dan 500 m2 bedraagt. 

Bestaat de nieuwe stedelijke ontwikkeling uit een gebouw, dan ligt de ondergrens 'in beginsel' bij een 

bruto-vloeropperlvakte van minder dan 500 m2.

Het planvoornemen betreft de ontwikkeling van maximaal 5 appartementen. Op basis van de jurisprudentie 

is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling. Daarnaast worden de appartementen gerealiseerd op de 

locatie van een voormalig hotel. De bestaande bebouwing kent een planologisch-juridisch ruimtebeslag van 

circa 500 m2. De nieuwe bebouwing kent een planologisch-juridisch ruimtebeslag van circa 400 m2 en 

neemt hiermee niet toe. Er is dan ook geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Nadere 

motivatie is dan ook niet noodzakelijk. 

Behoefte

Wanneer de Ladder niet van toepassing is op een plan is wel een motivering nodig waaruit blijkt dat sprake 

is van een goede ruimtelijke ordening. In het kader van uitvoerbaarheid moet onder andere aandacht 

worden besteedt aan de behoefte van een plan. Paragraaf 3.2.2 gaat hier nader op in.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

De provincie streeft naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid. Een 

economisch vitale provincie draagt bij aan het welzijn, en een leefbare provincie draagt bij aan 

economische vitaliteit. De provincie staat voor een gezonde en veilige leefomgeving, goed voor mens, plant 

en dier, en daarmee ook goed voor het economisch vestigingsklimaat binnen de provincie. Dit evenwicht 

staat ten dienste van duurzame ontwikkeling: toekomstige generaties moeten ook profiteren van de keuzes 

die wij maken.

In de omgevingsvisie is het principe van 'lokaal wat kan, centraal wat moet' leidend. Hieruit komen een 

aantal hoofdthema's naar voren:

Noord-Holland in beweging, op weg naar een economisch en duurzame toekomst;

dynamisch schiereiland, benutten van een unieke ligging;

metropool in ontwikkeling, vergroten agglomeratiekracht door het ontwikkelen van een samenhangend 

metropolitaan systeem ;

sterke kernen, sterke regio's, sterke kernen houden regio's vitaal;

nieuwe energie, economische kansen benutten van energietransitie;

natuurlijk en vitaal landelijke omgeving, vergroten van biodiversiteit en ontwikkelen van een 

economisch duurzame agri-foodsector.

Het planvoornemen betreft de herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied. Het bestaande hotel is 

verouderd en met de ontwikkeling vindt een verbetering en versterking plaats van de kwaliteit van 

bebouwing in Bergen. Het planvoornemen sluit dan ook aan bij de uitgangspunten van de Omgevingsvisie. 

3.2.2  Provinciale ruimtelijke verordening 2018

Door Provinciale Staten is op 14 januari 2019 de meest recente versie van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening (PRV) vastgesteld. Hierin zijn de provinciale belangen zoals opgenomen in de Structuurvisie 

Noord Holland 2040 uitgewerkt in algemene regels. In de laatste wijziging van de Provinciale Verordening 

zijn onder andere de artikelen met betrekking tot agrarische bouwpercelen, glastuinbouw en de Leidraad 

Landschap en Cultuurhistorie aangepast. De gewijzigde PRV is op 1 februari 2019 in werking getreden.
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REGIONALE AFSPRAKEN

In de provinciale verordening zijn tevens regels gesteld in aanvulling op de Ladder zoals die in paragraaf 

3.1.2 is besproken. De belangrijkste hiervan is dat het initiatief moet passen binnen regionaal gemaakte 

afspraken. Voor de invulling van deze eis moet worden gekeken naar het Regionale Actie Programma (RAP).

In dit verband is aan de orde, dat de gemeente Bergen in het Regionaal Actieprogramma Alkmaar is 

opgenomen. Binnen de woningmarktregio is sprake van een kwantitatieve regionale behoefte aan ca. 9.626

woningen en binnen de gemeente Bergen zelf aan 561 woningen tot 2026. Volgens de prognoses kan de 

regio Alkmaar, met de aanwezige harde en zachte plannen, de komende tien jaar ruimschoots voorzien in 

de behoefte aan woningen. Wanneer echter alleen de harde plannen worden beschouwd, is er ruimte voor 

349 woningen. Het is volgens zowel het Rijk, Provincie als jurisprudentie zo dat om te beoordelen of in de 

behoefte kan worden voorzien, sec naar de harde plannen dient te worden gekeken. 

De regio geeft bij nieuwbouw de prioriteit aan de ontwikkeling van woningen op inbreidingslocaties en 

nabijheid van voorzieningen, transformatie van bestaand vastgoed naar woningen staat hierin voorop. Eén 

van de amibties van de regio is om met verduurzaming van woningen, bij te dragen aan een betaalbare, 

aantrekkelijke en toekomstbestendige woningvoorraad. Nieuwbouwplannen moeten een versterking 

opleveren van de bestaande kwaliteiten die in de regio Alkmaar aanwezig zijn. Gemeenten hebben hierin 

zelf de vrijheid om wijzigingen in hun woningbouwprogramma aan te brengen waarbij best scorende 

projecten mogen worden geselecteerd met behulp van een kwalitatief afwegingskader.

Met het planvoornemen worden maximaal 5 appartementen mogelijk gemaakt op een binnenstedelijke 

locatie van een voormalig hotel. Het bestaande hotel is verouderd en voldoet niet aan de huidige wensen 

maar ook niet aan de toekomstige (duurzame) wensen. 

De beoogde doelgroep van de appartementen zijn inwoners van Bergen en omstreken die nu een over het 

algemeen grote grondgebonden woning bewonen. Deze woningen worden, nu de kinderen de deur uit zijn 

en de leeftijd toeneemt, vaak te groot en vragen te veel onderhoud en beheer. De wens is dan ook om te 

verhuizen naar een gelijkvloerse onderhouds arme woning in hun eigen omgeving maar niet willen 

inboeten aan kwaliteit door een kleine woonoppervlakte of een grootschalig compex. In de omgeving 

Bergen is een tekort aan kwalitatieve nieuwbouwappartementen in kleinschalige gebouwen in het hogere 

segment. Met voorliggend plan worden kwalitatief hoogwaardige appartementen in het hogere segment 

aangeboden. Het betreft een kleinschalige complex en wordt duurzaam en toekomstbestendig gebouwd. 

Het planvoornemen sluit dan ook aan bij de provinciale verordening 2018.

3.2.3  Provinciale Woonvisie 2010-2020

Het provinciale beleid inzake woningbouw is vastgelegd in de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Deze 

woonvisie sluit aan op de structuurvisie en schetst de kaders voor regionaal woonbeleid. Vooral het 

kwalitatieve aspect van wonen komt in deze visie aan de orde.

De speerpunten van dit beleid zijn:

1. Verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod voor alle consumenten, en specifiek voor 

doelgroepen die minder kansen hebben op het vinden van een geschikte woning;

2. Verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de vraag van 

bewoners;

3. Verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving.

Het planvoornemen voorziet in appartementen in een stedelijk woonmilieu. De appartementen zijn geschikt 

voor het hogere segment. De appartemenen worden toekomstbestendig gebouwd. Met toekomstbestendig 

wordt bedoeld, het bouwen voor de groeiende doelgroep senioren, waardoor de woningen die zij 

achterlaten vrijkomen voor doorstromers op de woningmarkt. Daarnaast voldoen de nieuwe 

appartementen aan de huidige duurzaamheidseisen (BENG, gasloos bouwen, e.d.). Het bestemmingsplan 

sluit  aan op het derde speerpunt uit de Provinciale Woonvisie.
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3.3  Regionaal beleid

3.3.1  Woonvisie regio Alkmaar 2013-2020

Voor de regio Alkmaar is door de betreffende gemeenten een woonvisie vastgesteld. De regionale 

woonvisie legt kaders vast voor de lokale woonvisies van de gemeenten en geeft richting voor afspraken 

met marktpartijen. Deze woonvisie is de opvolger van de Regionale Woonvisie Noord-Kennemerland 

2005-2015.

De woonvisie geeft aan dat er in de regio getalsmatig nog geen grote knelpunten zijn, maar op termijn kan 

er schaarste komen in de goedkope voorraad en krijgt de regio met vergrijzing te maken. Wel is er nu 

sprake van een beperkte doorstroming in zowel koop als huur. Naast een kwantitatieve balans is er een 

verdelingsvraagstuk. Om de markt zijn werk te laten doen en ook in de toekomst de aantallen woningen in 

balans te houden met de behoefte, zal in de regio Alkmaar slimmer moeten worden omgegaan met de 

huidige voorraad, verstandig moeten worden toegevoegd en ‘vinger aan de pols’ moeten worden gehouden 

ten aanzien van de betaalbaarheid.

In de regionale woonvisie is geconstateerd dat er meer woningen gepland zijn dan nodig om te voorzien in 

de behoefte. Tegelijkertijd blijken er minder woningen gebouwd te worden dan waar behoefte aan is. In de 

woonvisie is dan ook afgesproken om dit te monitoren. De Regionale Woonvisie sluit aan op het provinciale- 

en rijksbeleid.

3.3.2  Regionaal Actie Programma regio Alkmaar

De provincie Noord-Holland wil eraan bijdragen dat de inwoners van Noord-Holland in 2020 beschikken 

over voldoende woningen met een passende kwaliteit en in een aantrekkelijk woonmilieu. Daartoe heeft zij 

het instrument Regionale Actieprogramma’s Wonen (RAP) ontwikkeld. Hierin maken regio’s en provincie 

afspraken over de gewenste woningbouwproductie, passend bij de vraag in kwantitatieve en kwalitatieve 

zin.

Het Regionaal Actie Programma is tot stand gekomen met de betrokkenheid van de provincie 

Noord-Holland en de regio Alkmaar (in casu de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, 

Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer). In het RAP is aangegeven dat voor de 

nieuwbouwprogrammering de actuele provinciale prognose voor demografie en woningbouw en andere 

recente prognoses worden gehanteerd. Uitgangspunt is daarbij dat iedere gemeente in de regio Alkmaar 

de lokale uitbreidingsbehoefte kan faciliteren. Bij de prognose wordt een bandbreedte gehanteerd waarbij 

afwijkingen zowel aan de bovenkant als de onderkant mogelijk zijn. Met de harde plancapaciteit wordt de 

actuele uitbreidingsbehoefte niet geheel ingevuld. De 5 woningen die met dit bestemmingsplan mogelijk 

worden gemaakt zijn passend binnen de aanwezige behoefte van de regio.

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Ruimtelijke visie op hotels en pensions (2008)

De ruimtelijke visie op hotels en pensions is door de gemeente Bergen opgesteld om te hanteren als 

toetsingscriteria bij verzoeken om wijziging van hotel- en pensions naar woonfuncties. 

De gemeente Bergen heeft een aantal brongebieden die een concentratie van activiteiten zoals 

detailhandel, horeca en toeristische attracties bevatten. Zij zijn de bron van toeristische inkomsten en 

spin-off en zijn derhalve van groot belang voor het karakter, de economie en samenleving van de gemeente 
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Bergen. Veelal zijn deze brongebieden zo kleinschalig dat vestiging van verblijfsaccommodaties tot overlast 

leidt. De hotels en pensions liggen daarom vaak direct tegen zo'n brongebied aan. De gebieden waar hotels 

en pensions welkom zijn worden de concentratiegebied genoemd. Hotels binnen deze gebieden dienen 

behouden te blijven. Rondom de toeristische brongebieden zijn gemengde gebieden te benoemen. Hierin is 

een menging van diverse functies en wonen aanwezig. Vestiging van verblijfsaccommodaties is in deze 

zone aanvaardbaar. 

Figuur 9. Uitsnede kaart vestigingsgebieden verblijfsaccommodaties, plangebied in rood omcirkeld

Binnen de zogenoemde concentratiegebieden is het in principe niet toegestaan om hotels en pensions te 

sluiten of slopen voor de omzetting of nieuwbouw van appartementen of woningen. Het plangebied is 

gelegen buiten een concentratiegebied waarmee omschakeling van hotel naar wonen mogelijk is. De 

woonfunctie is passend binnen het functionele beeld van de Kerkelaan waar zich met name woningen 

bevinden. 

Bij verzoeken tot functieverandering wordt een plan getoetst aan de volgende criteria:

1. de vorm een uitstraling van het pand;

2. is er sprake van sloop of behoud van het bestaande pand

3. de toe- of afname van overlast;

4. welke functie wordt gerealiseerd en past deze binnen de ruimtelijke structuur;

5. uitbreidingsmogelijkheden. 

1. plannen voor functieverandering dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het profiel van het gebied 

waarop zij betrekking hebben. Het plangebied en de omgeving daarvan kenmerkt zich door een 

woongebied. De functieverandering naar wonen past dan ook goed in de omgeving.

2. de bouwtechnische staat kan reden zijn om een functieverandering toe te staan. De huidige 

bouwkundige staat van de bebouwing is niet optimaal en voldoet niet meer aan de huidige eisen. De 

bebouwing, zowel in- als exterieur is verouderd. Om te functioneren als volwaardig hotel en te kunnen 

voldoen aan de wensen van nu is een grote verbouwing noodzakelijk. De kosten van deze verbouwing 
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zijn hoog, hiermee is nieuwbouw meer realistisch.

3. overlast van de functieverandering dient te worden geminimaliseerd. Het verkeersaspect speelt hierin 

een grote rol. Met het planvoornemen wordt de functie gewijzigd naar wonen. Ten opzichte van de 

huidige situatie neemt het aantal verkeersbewegingen per gemiddelde weekdag toe, maar past binnen 

de verkeersstromen van de directe omgeving van het plangebied. De omliggende wegen kunnen de 

(geringe) toename eenvoudig verwerken. Parkeren wordt op eigen terrein voorzien door middel van 

een parkeerkelder. Overlast van verkeer of parkeren wordt hiermee tot een minimum beperkt. 

4. de functieverandering dient een positief effect te hebben op de omgeving. De bebouwig van de nieuwe 

appartementen wordt door de welstandscommissie van de gemeente Bergen gecontroleerd. Hierbij zal 

worden gekeken naar het straatbeeld, de ruimtelijke kwaliteit en de uitstraling van de nieuwe 

bebouwing. Een positief oordeel zal af worden gegeven als sprake is van een positief effect op de 

omgeving. 

5. bij de functieverandering van een hotel of pension moet ook rekening gehouden worden met de 

potentie van een kavel of het pand. Indien in de huidige situatie de mogelijkheid bestaat tot het 

uitbreiden of verbeteren van de hotel- of pensionfunctie wordt de voorkeur gegeven aan deze 

verbetering of uitbreiding in plaats van een functiewijziging. In het plangebied zijn de uitbreidingsopties 

zeer beperkt. De huidige bebouwing beslaat een groot oppervlakte van de kavel. Tevens brengt de 

verbetering of uitbreiding hoge kosten met zich mee.  

3.4.2  Woonvisie 2015-2020

Op 28 januari 2016 is de lokale woonvisie 'Wonen in de gemeente Bergen 2015-2020' vastgesteld. De 

gemeente schetst hierin de gewenste ontwikkeling van het wonen tot 2020. 

De gemeente heeft voor de periode tot 2020 de onderstaande beleidsdoelen geformuleerd:

Het zorgen voor een kwalitatief goed woningaanbod (geschiktheid, kwaliteit en duurzaamheid);

Het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod;

Het vergroten van de betaalbaarheid;

Het huisvesten van de huidige en toekomstige inwoners (doelgroepen);

Flexibiliteit en maatwerk.

Bij het zorgen voor een kwalitatief goed woningaanbod gaat het niet alleen om geschiktheid van de 

woningen, maar ook om het verbeteren van de kwaliteit en het vergroten van duurzaamheid en 

energiezuinigheid. Het planvoornemen sluit hierbij aan door het realiseren van 5 appartementen die 

duurzaam en energiezuinig worden gebouwd. 

Zoals in paragraaf 2.3 beschreven is de doelgroep van de beoogde woningen inwoners van Bergen en sluit 

het planvoornemen aan bij de aanwezige vraag. 

3.4.3  Nota Ruimtelijk Parkeren 2014

In 2014 zijn de gemeentelijke parkeernormen herijkt in de Nota Ruimtelijk Parkeren 2014. In het plan is hier 

rekening mee gehouden. In de regels van dit bestemmingsplan is geborgd dat wordt voldaan aan de 

geldende parkeernormen.
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3.4.4  Beleidsnota Duurzaamheidsbeleid 2017 - 2020

De gemeente kiest nadrukkelijk voor duurzame ontwikkeling. Samen met haar inwoners en ondernemers 

streeft de gemeente naar energieneutraal handelen en een toekomstgerichte inrichting van de 

leefomgeving. De gemeente Bergen streeft naar een CO2 - en energieneutrale gemeente in 2030, omdat 

naast klimaat ook uitputting van voorraden, stijging van woonlasten en economische kansen goede 

argumenten zijn om te investeren in energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Maar het 

duurzaamheidsbeleid is breder dan energie. Het gaat ook over duurzame ruimtelijke ontwikkeling, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven en duurzame mobiliteit. Het gaat daarbij 

bijvoorbeeld om het gedrag van Bergenaren: als bewoner, automobilist of werknemer op kantoor. De 

gemeente gaat haar doelstellingen samen met partners in Bergen realiseren. Met andere betrokkenen 

effectief samenwerken betekent actief inspelen op ontwikkelingen die zich aandienen. Het beleid geeft aan 

waar de inspanningen van Bergen zich de komende jaren op richten om deze ambitie te behalen.

Voor de nieuwbouw van woningen geldt dat zoveel mogelijk gestreefd wordt naar de norm 'nul op de meter' 

of 'all-electric'. Daarnaast moeten bij nieuwbouw en renovatie zo veel mogelijk circulaire bouwmaterialen 

worden toegepast en wordt bij de bouw afvalscheiding gefaciliteerd. 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de nieuwbouw van 5 appartementen die duurzaam en 

energiezuinig worden gebouwd. Per 1 juli 2018 moeten alle nieuwbouwwoningen gasloos worden gebouwd. 

De nieuwe appartementen krijgen dan ook geen gasaansluiting maar worden voorzien van bijvoorbeeld 

een warmtepomp, zonnepanelen of andere duurzame systemen. Daarnaast wordt tijdens de 

bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk gewerkt met afvalscheiding en waar mogelijk, hergebruik van 

materialen. Het voornemen voldoet dan ook aan de Beleidsnota Duurzaamheidsbeleid 2017-2020.

3.4.5  Welstandsnota (2004)

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad een welstandsnota 

vastgesteld (juni 2004). 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, de dorpskern 

en de lintbebouwing, hebben een bijzonder welstandsniveau toegekend gekregen. In deze gebieden moet 

de ruimtelijke samenhang worden gehandhaafd, hersteld of zelfs versterkt worden. Het welstandstoezicht 

dient een bijdrage te leveren aan het versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. De 

bouwplannen worden voorgelegd aan de welstandscommissie.

3.5  Conclusie

Het planvoornemen past binnen zowel de rijks, provinciale, regionale als gemeentelijke beleidskaders.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Water

4.1.1  Beleidskader

Op basis van beleid dat voortkomt uit de nota 'Waterbeleid 21e eeuw' is een watertoetsproces ingesteld bij 

de ruimtelijke planvorming. Het watertoetsproces heeft tot doel om elkaar vroegtijdig te informeren, 

adviseren, afwegen en beoordelen van het belang van water en dit in ruimtelijke plannen gestalte te geven. 

Een watertoetsproces leidt onder andere tot een waterparagraaf in het plan. De diepgang van de 

watertoets en de inhoud van de waterparagraaf kan verschillen naar de aard van het plan. De watertoets 

moet er voor gaan zorgen dat er bij de inrichting van ons land bewust rekening wordt gehouden met water. 

De waterbeheerder en initiatiefnemer nemen daarvoor samen de waterhuishoudkundige doelstellingen 

zichtbaar en evenwichtig mee bij alle ruimtelijke plannen of ingrepen.

4.1.2  Analyse

Voor voorliggend planvoornemen is een watertoets aangevraagd bij het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK). Uit het advies, zie bijlage 1 komt het volgende naar voren:

het plan heeft een beperkte invloed op de waterhuishouding;

compenserende maatregelen zijn niet nodig, omdat het plan geen/slechts in zeer beperkte mate een 

toename van verharding mogelijk maakt;

geadviseerd wordt om een gescheiden stelsel van hemelwater en afvalwater aan te leggen en om het 

gebruik van materialen als koper, lood en zink zoveel mogelijk te vermijden;

voor de bouw van de kelder is sprake van tijdelijke grondwateronttrekking. Het onttrekken van 

grondwater korter dan 6 maanden met een hoeveelheid minder dan 15.000 m3 per maand in een 'niet 

kwetsbaar gebied' en 8.000 m3 in een 'kwetsbaar gebied' valt onder de algemene regels van het Keur 

waarvoor geen vergunning voor ontrekking vereist is. 

4.1.3  Conclusie

Gelet op de inhoud van het wateradvies, wordt geconcludeerd dat het aspect water geen belemmering 

vormt voor de uitvoerbaarheid van voorliggend plan.

4.2  Bodem

4.2.1  Beleidskader

In een bestemmingsplan dat nieuwe functies mogelijk maakt dient de bodemgesteldheid in kaart te worden 

gebracht. Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele 

bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Wanneer (een deel van) de bodem in het 

plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend met de 

kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is.

4.2.2  Analyse

Voor de bodemkwaliteit ter plaatse van het plangebied is het Bodemloket geraadpleegd. De kaart van het 

Bodemloket geeft voor het perceel geen bodeminformatie weer. In dit stadium is alleen globaal iets over de 

geschiktheid van de bodem voor het voorgenomen gebruik te zeggen. Dit wordt gedaan op basis van de 

bodemfunctieklassenkaart van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo, in 

de omgeving uitgevoerde onderzoeken en eventuele historisch verdachte activiteiten op of in de omgeving 

van de locatie. 
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De locatie valt op basis van de bodemfunctieklassekaart in de kwaliteitsklasse 'Wonen'. Deze kwaliteit is 

geschikt voor de beoogde functie. In de huidige situatie is het perceel in gebruik als hotel met woning en zal 

in de toekomstige situatie het perceel gebruikt worden voor alleen wonen. De gevoeligheid van de beoogde 

functie wijzigt hiermee niet. Een hotel is namelijk ook een bouwwerk waarin voortdurend of nagenoeg 

voortdurend (meer dan 2 uur per (werk)dag) mensen verblijven (artikel 8 lid 3 Woningwet). Gezien het 

huidige gebruik zijn geen verontreinigingen in de bodem te verwachten.

Om deze verwachtingen te kunnen bevestigen is een verkennend bodemodnerzoek uitgevoerd. Zie voor de 

volledige rapportage Bijlage 2. Uit dit onderzoek komt naar voren dat geen belemmering bestaan voor de 

uitvoerbaarheid van het planvoornemen wat betreft het aspect bodemkwaliteit. 

4.2.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect bodem uitvoerbaar.

4.3  Erfgoed

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan 

naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat 

over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 2021 in werking treedt. Vooruitlopend op 

de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de 

Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. 

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. De kern van deze 

wet is dat, wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in situ). 

Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). 

Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan een analyse van de overige cultuurhistorische waarden van het 

plangebied te bevatten. Het doel hiervan is om cultuurhistorische belangen meer te laten meewegen in de 

ruimtelijke ordening. Hiertoe is op 1 januari 2012 het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd, waarbij dit 

voorschrift in artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a is opgenomen. Voor zover in een plangebied sprake is 

van erfgoed, dient op grond van voorgaande dan ook aangegeven te worden op welke wijze met deze 

cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt 

gehouden.

4.3.1  Archeologie

De bodem, en dus ook de eventueel daarin aanwezige archeologische waarden, zullen als gevolg van de 

ontwikkeling verstoord worden. In het plangebied is een archeologisch beschermingsregime van kracht. 

Indien de benodigde ingrepen een oppervlak groter dan 500 m2 beslaan is nader archeologisch onderzoek 

noodzakelijk.

De beoogde ontwikkeling beslaat een oppervlakte van circa 400 m2 en overschrijdt de 

onderzoeksoppervlaktes niet. Archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. 

4.3.2  Cultuurhistorie

Uitgangspunt voor het plangebied met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige waarden 

beschermd dienen te worden en dan wel als uitgangspunt gelden voor nieuwe ontwikkeling. 

Tussen 1912 en 1915 ontstond het Van Reenenpark rond een ovaal hertenkamp, welke voorheen onderdeel 

uitmaakte van de renbaan. Dit villagebied laat een staalkaart zien van de Nederlandse villabouw tussen 

1900 en 1940. Het plangebied maakt onderdeel uit van deze villawijk. 
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Voor het Van Reenenpark zijn in het geldende bestemmingsplan een aantal uitgangspunten bij ontwikkeling 

genoemd:

Behoud van het groene karakter van het gebied, bestaande uit het openbare en het particuliere groen.

Voorkomen van het verder dichtslibben van de voorkomende diepe achtererven.

Behoud van groenstructuren en -elementen van de percelen die liggen binnen de structuur van 't Oude 

Hof.

Behoud van het overwegende vrijstaande en semivrijstaande karakter van de bebouwing.

Toevoegingen van nieuwe hoofdgebouwen, bijvoorbeeld als gevolg van splitsing of samenvoeging van 

percelen, uitsluitend indien de ruimtelijke situatie dit toelaat, in het bijzonder voor wat betreft de 

verhouding tussen bebouwd/onbebouwd, massa, onderlinge afstanden en afstanden tot de wegen.

Splitsing van woningen in meerdere wooneenheden is in beginsel niet toegestaan. Uitzonderingen zijn 

denkbaar in de nabijheid van het centrum en afhankelijk van een aantal ruimtelijke aspecten zoals de 

grootte van het hoofdgebouw, de verhouding bebouwd/onbebouwd in relatie tot de omgeving, de 

mogelijkheden voor parkeren en de privacygevoeligheid van omliggende percelen.

De aanwezige bebouwing wordt gesloopt. De bebouwing is traditioneel vormgegeven en beschikt over 

enige cultuurhistorische waarden. Deze cultuurhistorische waarden zijn niet zodanig dat het pand in stand 

moet worden gehouden, rekening houdend met de slechte bouwkundige staat van het pand. Het nieuw te 

bouwen pand wordt volledig in de karakteristiek van de wijk teruggebouwd. Daarnaast blijft het bestaande 

groen in het plangebied (bomen) blijven behouden. 

4.3.3  Conclusie

Op basis van de hiervoor genoemde argumenten is het planvoornemen wat betreft archeologie en 

cultuurhistorie uitvoerbaar.

4.4  Ecologie

4.4.1  Beleidskader

In ruimtelijke plannen moet worden aangegeven hoe de ontwikkelingen die hierin mogelijk worden gemaakt 

zich verhouden met de wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming. De Wet 

Natuurbescherming (Wnb) die 1 januari 2017 in werking is getreden, vormt hierbij het juridisch kader. 

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn(art. 

3.1-3.4 Wnb);

dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern 

en Bonn (art. 3.5-3.9 Wnb);

nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (art. 3.10-3.11 Wnb).

Van deze laatstgenoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met 

vrijstellingen' opstellen (art. 3.11 Wnb). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden 

genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

In de Wnb is eveneens de bescherming van Natura 2000-gebieden, geregeld. Plannen en projecten met 

negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe 

werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn 

op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.

De Provinciale Ruimtelijke Verordening van de provincie Noord-Holland bepaalt dat een bestemmingsplan 

geen bestemmingen en regels bevat die omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren en 

de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN (voorheen EHS) en de ecologische verbindingszones 
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significant kunnen aantasten.

4.4.2  Analyse

Voor het beoogde planvoornemen is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. De volledige rapportage is 

opgenomen in Bijlage 3. Uit het onderzoek komt het volgende naar voren:

SOORTENBESCHERMING

Het is niet uitgesloten dat bij de sloop van het voormalige hotel jaarrond beschermde nestplaatsen van 

huismus en gierzwaluw verloren gaan. Daarom is nader onderzoek nodig om te bepalen of daadwerkelijk 

nesten van deze soorten aanwezig zijn. Op basis daarvan kan worden bepaald of een ontheffing van de 

Wnb moet worden aangevraagd.

Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen eveneens niet worden uitgesloten in het te slopen hotel. Daarom 

is nader onderzoek nodig om te bepalen of verblijfplaatsen aanwezig zijn. Op grond van het nader 

onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd. In de grote beuk 

ten noordoosten van het hotel zijn eveneens potentiële vleermuisverblijfplaatsen aanwezig. Deze boom 

blijft behouden. Aanvullend onderzoek in de boom om te bepalen of de holtes daadwerkelijk in gebruik zijn 

door vleermuizen is niet noodzakelijk. 

Bij uitvoering van het plan moet rekening worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Verder dient 

in verband met mogelijke vliegroutes van vleermuizen tijdens de aanlegfase en gebruiksfase gebruik te 

worden gemaakt van bouwlampen en buitenverlichting met gerichte lichtarmaturen. Tot slot wordt 

geadviseerd om vestiging van rugstreeppad tijdens de aanlegfase te voorkomen.

GEBIEDSBESCHERMING

Het plangebied ligt op een afstand van circa 120 m van het dichtsbijzijnde in het kader van de Wnb 

beschermd gebied, namelijk het Natura 2000 gebied 'Noordhollands Duinreservaat'. Het meest 

nabijgelegen NNN-gebied ligt op ongeveer 330 m ten westen van het plangebied. Dit deel van het NNN is 

eveneens onderdeel van het Natura 2000-gebied. Op circa 1 km ten zuiden van het plangebied ligt het 

dichtsbijzijnde weidevogelleefgebied. 

Potentiële effecten op het Natura 2000-gebied blijven beperkt tot externe werking doordat het plangebied 

buiten dit Natura 2000-gebied ligt. De aangewezen habitattypen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor 

verzuring en vermesting door stikstofdepositie. Gezien de relatief kleine afstand tot het Natura 

2000-gebied, zijn negatieve effecten door stikstofdepositie niet op voorhand uitgesloten. Daarom is een 

Aeriusberekening uitgevoerd om een eventuele toename van stikstofdepositie in kaart te brengen. Uit de 

Aerius-berekening komt naar voren dat het plan niet leidt tot een toename van stikstofdepositie in 

stikstofgevoelige Natura 2000- gebieden. De Aeriusberekening is als bijlage bij de ecologische 

inventarisatie opgenomen, zie bijlage 3.

Behalve stikstofdepositie zijn hooguit effecten mogelijk als gevolg van optische verstoring en betreding van 

aangewezen vegetatietypen als gevolg van een toename van recreatie in het Natura 2000-gebied. Gezien 

het lage aantal van 5 appartementen zal hooguit sprake zijn van een zeer geringe toename van het aantal 

bezoekers aan het Noordhollands Duinreservaat. Dit zal zeker niet leiden tot negatieve effecten op 

aangewezen habitattypen, mede gelet op het grote aantal bezoekers aan het gebied in de huidige situatie.

Gezien de huidige terreinomstandigheden, de afstand tot NNN- en weidevogelleefgebieden en de aard van 

het plan, zijn met betrekking tot het voorgenomen plan geen negatieve effecten op in het kader van het 

provinciaal ruimtelijk natuurbeleid beschermde gebieden te verwachten.

AANVULLEND ECOLOGISCH ONDERZOEK
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Naar aanleiding van de ecologische inventarisatie is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar gierzwaluw, 

huismus en vleermuis. Uit het aanvullend onderzoek is naar voren gekomen dat (nest- en verblijfplaatsen 

van) deze soorten niet in het plangebied voorkomen. De volledige rapportage is te vinden in bijlage 4. Op 

basis van het aanvullend onderzoek is het planvoornemen dan ook uitvoerbaar.

4.4.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect ecologie uitvoerbaar. 

4.5  Geluid

4.5.1  Wegverkeerslawaai

In 1979 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh is er op gericht om de geluidhinder 

vanwege onder andere wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai te voorkomen en te 

beperken. De Wgh bepaalt dat de ‘geluidbelasting’ op gevels van woningen en andere geluidgevoelige 

objecten niet hoger mag zijn dan een in de wet bepaalde norm.

Industrie en spoorweglawaai is niet aan de orde in en nabij het plangebied. In de hiernavolgende alinea's is 

daarom enkel op wegverkeerslawaai ingegaan.

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

uitgezonderd:

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

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

4.5.2  Analyse

Het plangebied is gelegen aan de Kerkelaan. Hierop is een maximumsnelheid van 30 km/uur toegestaan. 

Op deze weg is geen geluidszone op basis van de Wet geluidhinder van toepassing. De 

verkeersintensiteiten op deze weg, de vormgeving en het functionele gebruik van de weg zijn hiermee in 

overeenstemming, zie navolgende afbeelding. Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de nieuwe 

appartementen is dan ook niet noodzakelijk. Bovendien mag verwacht worden dat de Kerkelaan geen 

hogere geluidbelasting heeft op de nieuwe appartementen dan de wettelijk bepaalde norm van 48 dB(A). 

Om die reden is sprake van een goed woon- en leefklimaat in het kader van wegverkeerslawaai, en dus 

sprake van een goede ruimtelijke ordening.
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Figuur 10. Weergave Kerkelaan gezien vanaf Komlaan

4.5.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect geluid uitvoerbaar. 

4.6  Verkeer, parkeren en luchtkwaliteit

4.6.1  Beleidskader

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

het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten worden onderbouwd. De nadruk ligt daarbij op de 

effecten van de ontwikkeling op de verkeersafwikkeling en parkeren (bereikbaarheid), de verkeersveiligheid 

en de verkeershinder (leefbaarheid). In publicatie nr. 381 'Toekomstbestendig parkeren; van 

parkeerkencijfers naar parkeernormen' (2018) van het CROW (het nationale kennisplatform voor 

infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) zijn vuistregels en kengetallen aangereikt om 

verkeerseffecten bij ontwikkelingen te bepalen. De richtlijnen van het CROW gaan uit van een bandbreedte 

van minimale en maximale parkeerkencijfers.

4.6.2  Analyse

Verkeer

Op basis van de kencijfers van het CROW (Wonen; koop, appartement duur; matig stedelijk; schil centrum) 

geldt voor het planvoornemen een minimale verkeersgeneratie van minimaal 6,5 en maximaal 7,3 

motorvoertuigen per gemiddelde weekdag per woning. Voor vijf appartementen komt het totaal neer op 

een verkeersgeneratie van minimaal 32,5 en maximaal 36,5 motorvoertuigen per gemiddelde weekdag. 

In de huidige situatie is een 1-sterren hotel met inpandige bedrijfswoning aanwezig. Voor het hotel geldt op 

basis van het CROW een verkeersgeneratie van minimaal 1,9 en maximaal 2,4 motorvoertuigen per 10 

kamers. In het hotel zijn 13 kamers aanwezig. In totaal is de huidige verkeersgeneratie van het hotel 

minimaal 2,5 en maximaal 3,1 motorvoertuigen per gemiddelde weekdag. Hiernaast moet de bevoorrading 

rekening gehouden worden met 1 middelzwaar motorvoertuig voor linnengoed en overig materiaal. Voor 

de bedrijfswoning is gebruik gemaakt van de kencijfers van een appartement (Wonen; koop, appartement 
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duur; matig stedelijk; schil centrum). Hierbij hoort een verkeersgeneratie van minimaal 6,5 en maximaal 7,3 

motorvoertuigen per gemiddelde weekdag.  Het hotel (incl. bedrijfswoning) heeft een totale 

verkeersgeneratie van minimaal 9 en maximaal 10,4 motorvoertuigen en 1 middelzwaar motorvoertuig per 

gemiddelde weekdag. 

Met het planvoornemen is dan ook sprake van een verkeerstoename van minimaal 23,5 en maximaal 26,1 

motorvoertuigen per gemiddelde weekdag. Er vindt dan ook geen onevenredige aantasting van het 

omliggende wegennet plaats. 

Parkeren

De gemeente Bergen heeft haar eigen parkeerbeleid 'Nota Ruimtelijke Parkeren 2014'. De beoogde 

ontwikkeling valt in de hoofdgroep 'Wonen' en subgroep 'koop, etage, duur (>120 m2)'. Het plangebied is 

gelegen in de schil van het centrum. Hiervoor geldt een parkeernorm van 1,7 parkeerplaats per woning. 

Met het planvoornemen worden 5 appartementen gerealiseerd. De parkeerbehoefte voor de 

appartementen komt hiermee neer op 8,5 parkeerplaatsen. Met het planvoornemen wordt een 

parkeerkelder gerealiseerd die ruimte biedt voor 9 auto's. De ontwikkeling voldoet dan ook aan de normen 

zoals gesteld in de parkeernormennota. 

Luchtkwaliteit

Het plan dient te voldoen aan regels voor luchtkwaliteit. Aangetoond moet worden dat er geen normen 

worden overschreden. Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit 

geïmplementeerd in de Wet milieubeheer.

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in werking getreden. Kern 

van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe 

overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met 

nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit 

programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 

augustus 2009 in werking getreden. De eerste verlenging liep tot en met 31 december 2016. De 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het NSL voor een tweede maal verlengd, tot de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het Besluit tweede verlenging NSL is per 1 januari 2017 in werking 

getreden. 

Projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer te 

worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor 

een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na 

vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit 

(een toename van maximaal 1,2 ìg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd. PM10 

en PM2,5 hangen overigens sterk samen. De fractie PM2,5 is onderdeel van het PM10. Wanneer de 

luchtkwaliteit aan de PM10 normen voldoet wordt ook aan de PM2,5 normen voldaan.

Op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) de 

volgende projecten vrijgesteld van toetsing:

woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;

projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor NO2 of PM10 bijdragen, wat 

overeenkomt met 1,2 ìg/m3 (Grenswaarde in 2017 is 1.241 auto's dan wel 109 vrachtwagens per 

weekdagetmaal).

De voorgaande vrijstellingsregeling voor woningbouwprojecten is van toepassing op het planvoornemen 
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van dit bestemmingsplan. Daarnaast leidt het planvoornemen niet tot een dusdanig aantal extra 

verkeersbewegingen dat de luchtkwaliteit in het geding zou zijn zoals hierboven in de paragraaf verkeer en 

parkeren is beschreven.

CONCLUSIE

Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het planvoornemen.

4.6.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft de aspecten verkeer, parkeen en luchtkwaliteit uitvoerbaar.

4.7  Externe veiligheid

4.7.1  Beleidskader

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer 

van gevaarlijke stoffen. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen (bedrijven) 

waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan 

plaatsvinden over weg, water en spoor en door buisleidingen. De veiligheidsrisico’s in het kader van externe 

veiligheid worden uitgedrukt in een plaatsgebonden risico en een groepsrisico. De normen voor het 

plaatsgebonden en het groepsrisico hebben tot doel een voldoende veiligheidsniveau te garanderen voor 

de burger als persoon, dan wel deel uitmakend van een groep.

4.7.2  Analyse

Ten aanzien van mogelijke risicobronnen is de Risicokaart geraadpleegd. Hieruit komt naar voren dat in en 

in de directe nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn danwel transport van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Daarnaast maakt het planvoornemen geen nieuwe risicobronnen of 

transport van gevaarlijke stoffen mogelijk. 
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Figuur 11. Uitsnede Risicokaart, plangebied in rood omcirkeld (www.risicokaart.nl)

4.7.3  Conclusie

Het planvoornemen wordt niet door het aspect externe veiligheid in uitvoerbaarheid belemmerd. 

4.8  Bedrijven en milieuzonering

4.8.1  Beleidskader

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te voldoen aan de eisen van een 

AMvB, dan wel een milieuvergunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening 

gehouden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Door middel van de milieuwet- en 

regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zoveel mogelijk voorkomen.

Uit de geactualiseerde publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (2009) van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelastendeactiviteiten gehanteerd. Per 

bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven 

die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en hindergevoelige objecten, 

zoals woningen, om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. De grootste 

afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtinggevend, maar met een goede motivering kan en mag 

hiervan worden afgeweken.

Er dient te worden aangetoond dat het plan buiten de invloedssfeer van bedrijvigheid in de nabije omgeving 

valt. Tevens dient te worden aangetoond dat het plan geen belemmering vormt voor de nabijgelegen 

functies.
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4.8.2  Analyse

Ten zuiden van het plangebied, aan de Hoflaan, is het Museum Kranenburgh gevestigd. Musea zijn volgens 

de VNG brochure in te delen als bedrijven in milieucategorie 1 (SBI 2008 9101, 9102). Voor deze categorie 

geldt een grootste richtsafstand van 10 m ten aanzien van het aspect geluid. Het plangebied is gelegen op 

een afstand van ruim 50 m en voldoet hiermee aan de te hanteren richtafstand.  

4.8.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect bedrijven en milieuzonering uitvoerbaar.

4.9  Duurzaamheid

De gemeente Bergen verstaat het volgende onder duurzaamheid: een wijze van plannen, bestemmen, 

ontwerpen, bouwen, inrichten en beheren van projecten die is gericht op het bevorderen van een 

aantrekkelijke en leefbare omgeving om in te wonen, werken en recreëren voor nu en in de toekomst. De 

voorgenomen ontwikkeling geeft invulling aan deze definitie. Duurzaamheid is in het kader van de 

ontwikkeling een ambitie op zowel gebiedsniveau als gebouwniveau. Bij de uitwerking van het plan is het 

beheersbaar houden van de energielasten voor de gebruiker een belangrijk onderdeel.

Duurzaamheidsbeleid en EPC-norm

Nieuwbouw biedt kansen voor de reductie van de CO2-uitstoot, het opwekken van duurzame energie en het 

slim omgaan met water. Om maatregelen ten behoeve van duurzaamheid te bevorderen kunnen alle 

inwoners en initiatiefnemers in de regio Noord-Holland Noord voor informatie over maatregelen terecht bij 

het Duurzaam Bouwloket. Het Bouwbesluit stelt ook eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen. De 

maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Met de voorgenomen woningbouw 

wordt voldaan aan de geldende EPC-norm. Tevens worden de woningen gasloos gebouwd.

Omgaan met hemelwater

In de planontwikkeling wordt rekening gehouden met het infiltreren en afkoppelen van hemelwater. Er 

wordt geen hemelwater afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Infiltratie van regenwater wordt 

ook bevorderd door het toepassen van half verhardingen.

Bomen, groen- en waterstructuur

Uitgangspunt van het plan is het zoveel mogelijk in tact laten van de bestaande groen- en water structuur 

en daarmee de cultuurhistorische waarde van het plangebied. In het plan wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden met bestaande bomen. De behoudenswaardige bomen worden zoveel mogelijk gehandhaafd. 

De definitie van duurzaamheid blijft altijd uitgangspunt bij het implementeren van ambities in het project. 

Het doel is daarbij niet een woning met een zo laag mogelijk EPC-norm. De ambitie is het flexibele 

woongenot in het gebied en de woning tegen zo beheersbaar mogelijk lasten voor de huidige en 

toekomstige gebruikers en bewoners.

4.10  Milieueffectrapportage

De bij elk ruimtelijk plan uit te voeren m.e.r.-beoordeling houdt in dat nagegaan moet worden of er 

activiteiten plaatsvinden die negatieve effecten op het milieu kunnen hebben. De grondslag hiervoor is 

enerzijds het Besluit m.e.r. (Besluit milieueffectrapportage) en anderzijds de hiervoor beschreven 

onderzoeken. De activiteiten die in het plangebied worden beoogd, overschrijden geen drempelwaarden in 

de D-lijst van het Besluit m.e.r. Voor het bestemmingsplan is daarom de vormvrije m.e.r.-beoordeling van 

toepassing.
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Bij wetswijziging van het Besluit m.e.r. per 7 juli 2017 moet (met terugwerkende kracht vanaf 16 mei 2017) 

een particulier of ondernemer een vormvrije m.e.r.-beoordeling middels een aanmeldnotitie bij het 

bevoegd gezag aanvragen. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of een voorgenomen activiteit 

belangrijke nadelige milieugevolgen zal hebben. Door het bevoegd gezag, in deze de gemeente, zal op 

grond van de aanmeldnotitie binnen 6 weken na indiening worden beslist of een milieueffectrapportage 

voor een planvoornemen moet worden opgesteld.

In het kader van het planvoornemen van voorliggend bestemmingsplan is namens initiatiefnemer een 

aanmeldnotitie bij de gemeente ingediend. Geadviseerd wordt om geen milieueffectrapport op te stellen. 

Ter zijner tijd wordt het bijbehorende m.e.r.-besluit als bijlage bij deze toelichting opgenomen. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Algemeen

Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening

Op 1 juli 2008 zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking 

getreden. Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld op grond van de Wro en het Bro.

Op grond van artikel 3.1.3 van het Bro moet een bestemmingsplan worden uitgewerkt in:

een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel of de doeleinden worden 

aangegeven;

bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven;

regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven;

voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en afwijkingsregels.

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting, waarin de aan het plan ten 

grondslag liggende gedachten, de uitkomsten van het onderzoek en de uitkomsten van het overleg zijn 

vermeld.

De invoering van de nieuwe Wro en het nieuwe (Bro) heeft op 1 juli 2008 plaatsgevonden. Bij het opstellen 

van het bestemmingsplan is de geldende wet- en regelgeving toegepast.

Op grond van artikel 1.2.1 van het Bro (in werking getreden op 1 januari 2010) moet het bestemmingsplan 

digitaal beschikbaar gesteld worden. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden 

uitgewerkt in een zogenoemde GML. In de GML is er een koppeling tussen de kaart, regels en toelichting 

(het bestemmingsplan) gemaakt. Deze koppeling van de kaart, regels en toelichting is de zogenoemde 

verbeelding van het bestemmingsplan. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden opgesteld 

overeenkomstig de RO-standaarden:

Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012);

Standaard toegankelijkheid ruimtelijke instrumenten 2012 (STRI2012);

Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2012 (2012).

Het voorliggende bestemmingsplan is zo opgesteld dat het bestemmingsplan digitaal beschikbaar gesteld 

kan worden. Dit betekent dat:

alle verschillende onderdelen van de kaart een zogenoemde IMRO2012-code hebben; de digitale kaart 

is opgesteld volgens de standaardtechniek voor uitwisseling GML;

de regels overeenkomstig de SVBP2012 zijn opgesteld;

de toelichting en regels digitaal aan de kaart zijn gekoppeld.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht 

(Bor) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Wabo is een deel van de Wro opgenomen in de 

Wabo.

Op grond van de Wabo en het Bor is de omgevingsvergunning ingevoerd. In de omgevingsvergunning 

worden verschillende vergunningstrajecten (zoals bouwvergunning, milieuvergunning, etc.) gebundeld. In 

artikel 2.1 van de Wabo is een algemeen gebruiksverbod opgenomen. Op grond hiervan is voor een gebruik 

dat op grond van een bestemmingsplan niet is toegestaan een omgevingsvergunning noodzakelijk.
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5.2  Bestemmingsplanprocedure

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

Hierin zijn de volgende fasen onderscheiden:

Voorbereidingsfase

De gemeente voert ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmingsplan onderzoek uit naar de 

bestaande situatie en de mogelijke (ruimtelijke) ontwikkelingen in de gemeente. De gemeente stelt voor het 

overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Bro haar voornemen (vaak in de vorm van een 

voor-ontwerpbestemmingsplan) beschikbaar aan de besturen en diensten van hogere overheden. Ook 

biedt de gemeente eventueel de mogelijkheid om een reactie te geven op het 

voorontwerpbestemmingsplan via inspraak.

De gemeente geeft een reactie op de overleg- en inspraakreacties. De uitkomsten hiervan worden vermeld 

in de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan en voor zover noodzakelijk verwerkt in regels en 

verbeelding.

Terinzageleggingsfase

Na de aankondiging in de Staatscourant, in ten minste één plaatselijk dag-, nieuws- of huis aan huisblad en 

op de internetpagina van de gemeente wordt het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken 

ter inzage gelegd. In deze periode kan door iedereen een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 

worden ingediend.

Vaststellingsfase

Na de periode van terinzagelegging stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan, mogelijk met 

wijzigingen, binnen een periode van ten hoogste 12 weken vast. 

Beroepsfase

Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het vaststellingsbesluit bekend en 

legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Indien Gedeputeerde Staten of de Inspectie 

Leefomgeving en Transport een zienswijze hebben ingediend die door de gemeenteraad niet volledig is 

overgenomen of indien de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt 

bekendmaking en terinzagelegging uiterlijk 6 weken na vaststelling. Uiterlijk 6 weken na bekendmaking van

het vaststellingsbesluit kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State.

Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven aan zienswijzen van 

Gedeputeerde Staten en/of de Inspectie Leefomgeving en Transport, wordt het vaststellingsbesluit door de 

gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling bekend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk 2 weken na 

vaststelling het bestemmingsplan ter inzage gelegd.

5.3  Bestemmingen

In deze paragraaf is een korte toelichting op de juridische regels behorende bij het plan gegeven. Er is voor 

een zo eenvoudig mogelijke planologische regeling gekozen die voorziet in een helder stelsel van regels en 

de nodige flexibiliteit biedt. Aan de hand van de bestemmingsregels kan het planvoornemen worden 

gerealiseerd. In de toekomst kan de gerealiseerde situatie vervolgens worden gehandhaafd.
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Hoofdstuk 1: Inleidende regels

BEGRIPPEN

In dit artikel worden waar nodig de in de regels gebruikte begrippen verklaard. Dit is alleen het geval 

wanneer begrippen niet op voorhand voor een eenduidige uitleg, conform normaal spraakgebruik, vatbaar 

zijn. Een deel van deze begrippen is voorgeschreven in de SVBP2012.

WIJZE VAN METEN

De wijze waarop maten, afstanden en dergelijke gemeten moeten worden, is voor een belangrijk deel 

voorgeschreven in de SVBP2012. Deze regels zijn overgenomen in artikel 2 van dit bestemmingsplan.

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels

In deze paragraaf zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is per 

bestemming bepaald welke gebruik van de gronden is toegestaan en welke bebouwingsregels er gelden. 

Tevens zijn waar mogelijk flexibiliteitbepalingen opgenomen. De toekenning van bestemmingen tot een 

bepaald perceel is gebaseerd op het gewenste gebruik en een verantwoorde inpassing.

Het bestemmingsplan kent de volgende bestemmingen: Tuin, Wonen en Waarde - Archeologie 3.

ARTIKEL 3 - TUIN

De voortuinen grenzend aan openbaar gebied, behorende bij de woningen worden apart bestemd als Tuin. 

Alleen erf- en perceelafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een hoogte van 1 

meter, zijn hier toegestaan. Hogere erf- en terreinafscheidingen mogen worden gerealiseerd achter de 

voorgevelrooilijn (tot een bouwhoogte van 2 meter). Het is mogelijk om met een omgevingsvergunning aan- 

en uitbouwen binnen de bestemming Tuin (bijvoorbeeld in de vorm van erkers en serres) te bouwen.

ARTIKEL 4 - WONEN

De als ‘Wonen’ bestemde gronden zijn aangewezen voor wonen, eventueel in combinatie met de 

uitoefening van aan-huis-gebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. Tevens zijn bij 

deze bestemming behorende voorzieningen zoals straten, paden, erven, parkeervoorzieningen, tuinen en 

water toegestaan. Er zijn in het plangebied maximaal 5 woningen toegestaan. Er zijn uitsluitend 

appartementen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 10 meter.

De bestemmingsregels voorzien in een regeling voor beroep en bedrijf aan huis tot maximaal 25% van de 

bruto vloeroppervlakte van de woning met aan-, uit- en bijgebouwen.

ARTIKEL 5 - ARCHEOLOGIE - WAARDE 3

Deze dubbelbestemming ligt over het hele plangebied, over alle andere bestemmingen heen. In de regels is 

bepaald dat, voordat werkzaamheden worden verricht, door middel van nader archeologisch onderzoek 

moet worden aangetoond dat de archeologische waarden niet worden verstoord.

Hoofdstuk 3: Algemene regels

ANTI-DUBBELTELREGEL

De anti-dubbeltelregel ziet er op toe dat grond die reeds eerder bij een verleende omgevingsvergunning 

voor het bouwen is meegenomen, niet nog eens bij de verlening van een nieuwe omgevingsvergunning 

voor het bouwen mag worden meegenomen. De anti-dubbeltelregel heeft uitsluitend betrekking op 

situaties die plaatsvinden ten tijde van het geldende bestemmingsplan.

ALGEMENE BOUWREGELS

In de algemene bouwregels is vastgelegd welke werkzaamheden in ieder geval strijdig zijn met de in de 

regels gegeven bestemmingsomschrijvingen.

 37



 bestemmingsplan Kerkelaan 5 te Bergen

ALGEMENE GEBRUIKSREGELS

In de algemene gebruiksregels is vastgelegd welk gebruik in ieder geval strijdig is met de in de regels 

gegeven bestemmingsomschrijvingen.

ALGEMENE AFWIJKINGSREGELS

De algemene afwijkingsregels bieden enige flexibiliteit als het gaat om het afwijken van in het plan 

opgenomen maten en bieden ruimte om bepaalde voorzieningen te kunnen realiseren.

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels

OVERGANGSRECHT

De in het Bro voorgeschreven formulering van het overgangsrecht is opgenomen in deze regels. In het plan 

zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande voorzieningen, zoals ondergrondse 

leidingen, wegen, paden, parkeervoorzieningen, bermen, geluidwerende voorzieningen, centrale 

installaties ten behoeve van de energievoorziening, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing in 

de vorm van watergangen, duikers, waterkeringen en dergelijke in de bestemming begrepen, zonder dat dit 

uitdrukkelijk is vermeld.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast 

voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. Wat onder een bouwplan moet worden verstaan, is in 

artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangegeven. Voorliggend bestemmingsplan leidt tot de bouw 

van appartementen. Het planvoornemen is derhalve een bouwplan op grond van artikel 6.2.1 Bro.

Doel van een grondexploitatieregeling is het aantonen van de financiële haalbaarheid, het verzekeren van 

het kostenverhaal en het bieden van aanvullende sturingsmogelijkheden. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van 

overeenkomsten. In beide gevallen kan de gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende 

gronden.

Het plan wordt door een private partij ontwikkeld. Wat betreft de ontwikkeling zal er voor de vaststelling van 

het bestemmingsplan een anterieure overeenkomst zijn gesloten waarin het verplicht kostenverhaal is 

afgedekt. De exploitatie ligt geheel in handen van en is voor risico van de ontwikkelende partij. Deze partij 

draagt alle kosten van de realisatie van het plan.

De kosten voor het voorliggende bestemmingsplan en de daarbij behorende noodzakelijke onderzoeken 

worden deels door de initiatiefnemer gedragen. De betaling van de kosten die de gemeente heeft gemaakt 

is verzekerd in de anterieure overeenkomst en/of via leges zoals opgenomen in de Legeverordening 

Bergen.

Door het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de betreffende gronden bestaat de mogelijkheid 

dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving van het plangebied bij de gemeente op grond van 

artikel 6.1. Wro een verzoek tot tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. De mogelijke kosten 

die samenhangen met deze tegemoetkoming in de planschade worden door de initiatiefnemer gedragen. 

De vergoeding van eventuele planschade is geregeld in de anterieure overeenkomst.

Op basis van deze overwegingen mag het plan economisch uitvoerbaar worden geacht. Dit betekent dat de 

uitvoering van het voorliggende plan niet door een onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt 

belemmerd.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1  Inspraak en overleg

Ingevolge artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), dienen burgemeester en wethouders bij een nieuw 

bestemmingsplan te overleggen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die 

diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met 

de behartiging van belangen welke in het plan in geding zijn. In verband hiermee is het concept 

ontwerpbestemmingsplan toegezonden aan de verschillende overlegpartners. 

De provincie Noord-Holland heeft in het kader van het vooroverleg gereageerd op het bestemmingsplan en 

heeft aangegeven dat er geen provinciale belangen in het geding zijn. 
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Informatiebijeenkomst omwonenden

De directe omgeving is middels een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de plannen. De omgeving 

heeft enthousiast gereageerd. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt dat is bijgevoegd als Bijlage 5.

6.2.2  Terinzageleggingsfase

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 

geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Het bestemmingsplan wordt ongewijzigd 

vastgesteld.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Wateradvies
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datum 6-12-2018
dossiercode   20181206-12-19374

Project: Bestemmingsplan Kerkelaan 5 te Bergen
Gemeente: Bergen (NH.)
Aanvrager: Bos
Organisatie: Bugel Hajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Bos,

Voor het plan Bestemmingsplan Kerkelaan 5 te Bergen heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl.
Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de korte
procedure worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Deze
maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder
geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina
een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.) U kunt ook met ons algemene nummer bellen
(072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1)
van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen. Indien u tijdens de ter inzage
termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien
wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP: Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren.
Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op  https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op
het plan Bestemmingsplan Kerkelaan 5 te Bergen in het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op basis van de door de
aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er een aantal aspecten die



wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op
middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de
programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het
programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort,
schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim
samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven
door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking
hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of
nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website kunt vinden (
https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een dermate klein
gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.

Waterkwaliteit en riolering

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het
oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar
de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te
leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te
voorkomen.

Grondwater
U heeft aangegeven dat er sprake is van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing. Het onttrekken van grondwater
korter dan zes maanden met een hoeveelheid van minder dan 15.000 m3/per maand in "niet kwetsbaar gebied" en 8.000 m3/per maand in
"kwetsbaar gebied" valt onder de algemene regels van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009. In deze gevallen is
geen vergunning voor de onttrekking benodigd, indien de grondwateronttrekking niet gelegen is binnen de waterkering en de bijbehorende
beschermingszones. Wel dient u ook in deze gevallen een aanvraag watervergunning op te sturen, welke dan als melding bij het
hoogheemraadschap fungeert.

Het hoogheemraadschap is net als voor de onttrekking en retourneren van het grondwater ook aanspreekpunt als het gaat om het lozen van
het onttrokken grondwater op het oppervlaktewater. Voor lozingen op het oppervlaktewater dient een melding te worden gedaan bij het
hoogheemraadschap. Voor de eventuele lozing van het bemalingswater op het riool dient u nadere afspraken te maken met de rioolbeheerder,
de gemeente.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die voortvloeien
uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook
ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072
- 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

www.dewatertoets.nl
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Bijlage 2  Bodemonderzoek
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SAMENVATTING 
 

Soort: Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding: Omgevingsvergunning 

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

Opzet: NEN 5740 (ONV-NL en VEP) 

Locatie: Kerkelaan 5 te Bergen 

Kadastraal: Gemeente Bergen, sectie A, nummer 3358 

Oppervlakte: 931 m² 

Terreingebruik: Wonen met tuin 

Terreingebruik in omgeving: Wonen met tuin 

Hypothese: Voorafgaand aan het bodemonderzoek wordt geen verontreiniging verwacht 
boven de 95-percentielwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. 
De locatie wordt aangemerkt als onverdacht (ten aanzien van lokale 
verontreiniging). 
 
Op de onderzoekslocatie is mogelijk nog een (rest-)verontreiniging aanwezig 
ten aanzien van de (voormalige) ligging van een HBO-tank.  

Aantal boringen en peilbuizen: Boringen waarvan peilbuizen: 

7 1 

Bodemopbouw: 0,0-4,0 m-mv: zand 

Grondwaterstand: 1,5 m-mv 

Zintuiglijke waarnemingen Baksteen, beton en/of kolen bijmenging in de bovengrond van boring 04, 05 
en 06.  
Baksteen in de ondergrond van boring 07 

Resultaten grond: Alleen lichte verhogingen 

Resultaten grondwater: Geen verhogingen 

Conclusies: Hypothese is bevestigd, er zijn hoogstens lichte verhogingen in grond 
aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhogingen gemeten 

De aangetoonde lichte verhogingen vormen geen aanleiding tot het uitvoeren 
van een nader bodemonderzoek 

Er zijn ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een 
omgevingsvergunning (bouw) 
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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door De Geuw Bouw is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek op het perceel Kerkelaan 5 te Bergen. 
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door beoogde bestemmingswijziging. Men 
is voornemens om de bestaande bebouwing te slopen en een appartementencomplex met 
parkeerkelder te bouwen. 
 
Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en het 
beoordelen of de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming.  
 
Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN 5740/A1 (Strategie voor 
het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de onderliggende norm NEN 5725 
(Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek). 
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2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5725 verricht. De 
resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich 
tevens op de direct aangrenzende percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
Het perceel Kerkelaan 5 is kadastraal bekend als gemeente Bergen, sectie A, nummer 3358. 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van ca 931 m², waarvan ca 269 m² is bebouwd. 
Het perceel bevat een rijpad bestaande uit split. De begrenzing van de onderzoekslocatie is 
weergegeven op de tekening in bijlage I. 
 

2.2 Historie tot op heden  
 
Voor de gegevens zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- omgevingsdienst (Piet Beemster / Ancko Boonstra, d.d. 19-03-2019) 
- oud kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) 
- www.bodemloket.nl 

 
Voorheen maakte de locatie onderdeel uit van het Berger Bos. Sinds de jaren ‘50 is er 
bebouwing op de locatie. 
  
Op de locatie is een HBO-tank aanwezig geweest. Deze is begin jaren ’80 verwijderd (info 
RUDNHN). In eerste instantie was de tanklocatie onbekend. Vermoed werd wel dat deze aan 
de voorzijde van het pand gelegen was. Later is betere informatie beschikbaar gekomen, 
betreffende de ligging. Om die reden is nog een boring bij geplaatst (boring 7).  
De tank is in het verleden verwijderd door de firma Wokke uit Alkmaar tijdens een actie 
tankslag. Er zijn gegevens beschikbaar van andere locaties, waaruit is gebleken dat de tanks 
daar niet verwijderd waren.  
 
Zover bekend zijn er geen sloten gedempt, is er niet structureel afval gestort of verbrand en is 
het maaiveld niet opgehoogd. Voor zover bekend zijn er geen (grote) obstakels, zijnde puin, 
funderingsresten, slakken, sintels en/of asfalt in de bodem aanwezig. 
 
Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen 
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan. 
 
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. In de 
nabije omgeving zijn geen grootschalige gevallen van bodemverontreiniging bekend.  
 
De locatie bevindt zich binnen de zone “Oudere woongebieden en bedrijven / overige 
woongebieden, bedrijven en buitengebied (B4/O5)” van de bodemkwaliteitskaart van de 
gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo (januari 2017). In de 
bovengrond van deze zone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor barium, cadmium, kobalt, 
koper, kwik, nikkel, minerale olie, PAK en PCB de (generieke) achtergrondwaarde. Voor lood 
en zink wordt de tussenwaarde overschreden. In de ondergrond overschrijdt de 95-
percentielwaarde voor kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, minerale olie, PAK en PCB de 
(generieke) achtergrondwaarde.  
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2.3 Toekomstige situatie 
 

Men is voornemens om de bestaande bebouwing te slopen en een appartementencomplex met 
parkeerkelder te bouwen. 
 

2.4 Hypothese en onderzoeksopzet  
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek wordt geen verontreiniging verwacht boven de 95-
percentielwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. De locatie wordt aangemerkt 
als onverdacht (ten aanzien van lokale verontreiniging). Het onderzoek volgt de 
"Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)" van de NEN 
5740. 
 
Volgens gegevens van de RUDNHN heeft er op het perceel een HBO-tank gelegen. Deze is 
in begin jaren ’80 verwijderd. . Ter plaatse van de tank is de bodem onderzocht. Tevens zijn 
de boringen aan de voorzijde van het perceel doorgezet tot 0,5 m-grondwater. 
 
Voor de locatie geldt op basis van het vooronderzoek geen verdenking op de aanwezigheid 
van een bodemverontreiniging met asbest, de locatie wordt aangemerkt als asbestonverdacht. 
Er wordt geen asbestonderzoek conform NEN 5707 uitgevoerd. Tijdens het veldwerk wordt 
visueel wel gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen.  
 
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van 
een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
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3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering 
 
Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuis is verricht  op 20 maart 2019 
onder leiding van dhr. J. Schipper. Het grondwater is op 27 maart 2019 bemonsterd door dhr. 
P.N.M. Boots. 
 
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie zeven boringen verricht (nrs. 01 t/m 07). De 
boringen 1 en 7 zijn verricht naast de (voormalige) tank. De overige boringen zijn verspreid 
over de onderzoekslocatie verricht. Boring 04 is voorzien van een peilbuis. De ligging van de 
boringen en de peilbuis is weergegeven in bijlage I. 
 
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv. De boringen 01, 02 en 
07 zijn doorgezet tot een diepte van circa 1,7 m-mv, in verband met een mogelijke 
verontreiniging als gevolg van de HBO-tank. Boring 05 is doorgezet tot 4,0 m-mv om te 
bodemkwaliteit te bepalen ten behoeve van het graven van een parkeerkelder. 
 

3.2 Resultaten  
 

3.2.1 Grond  
 
Bodemopbouw 
Vanaf het maaiveld tot een diepte van 4,0 m-mv bestaat de bodem uit zand. De boorprofielen 
zijn weergegeven in bijlage II. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de bovengrond ter plaatse van boring 04, 05 en 06 zijn sporen baksteen, beton en/of kolen 
aangetroffen (minimaal). Dit kan duiden op een verontreiniging met zware metalen en/of PAK. 
Boring 04 is in het pad gezet, wat uit split bestaat. Onder het worteldoek is de oude verharding 
van het pad opgeboord, dit is sterk koolhoudend grind gebleken. 
 
Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.  
 

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

(m-mv) 
grondwaterstand  
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm) 

Troebelheid  
(NTU) 

04 1,80-2,80 1,50 6,5 0,4 5,07 
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4 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. De 
analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 
juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Het toetsingskader is bijgevoegd 
in bijlage V. 
 

4.1 Analyses grond 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond 
Ref Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding Indicatieve toetsing 

BBK en voorlopige 
veiligheidsklasse 
(vhk) 

>AW >T >I 

BG01 01 (0,20-0,50) 
02 (0,00-0,25) 
03 (0,00-0,50) 

  NEN-g Hg, PAK,  - - altijd toepasbaar 
vhk = geen 

BG02 04 (0,22-0,50) 
05 (0,00-0,50) 
06 (0,00-0,40) 

baksteen+ beton+ 
kool ++ baksteen+ 
baksteen+ 

NEN-g Pb, Zn, PAK, 
PCB 

- - klasse industrie 
vhk = geen 

OG01 01 (0,50-1,00) 
04 (0,50-0,90) 
05 (0,50-1,00) 
05 (3,50-4,00) 

 NEN-g - - - altijd toepasbaar 
vhk = geen 

OG02 07 (1,40-1,90)  Olie - - - # 
vhk = geen 

ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
# : aangezien overige NEN-parameters niet zijn bepaald, is een volledige BBK-toetsing niet mogelijk 

 
Mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. 
Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de 
grond.  
 
In de bovengrond zijn hoogstens lichte verhogingen aangetoond. In de ondergrond zijn geen 
verhogingen gemeten.  
 
Het monster van boring 7 nabij de voormalige tank, ter hoogte van de grondwaterstand, is 
geanalyseerd op olie. Er is geen verhoging gemeten.  
 
De boven- en ondergrond zonder bijmenging voldoen indicatief aan de klasse altijd 
toepasbaar. De bovengrond met bijmenging voldoet indicatief aan de klasse industrie. Er zijn 
indicatief geen aanvullende veiligheidsmaatregelen van toepassing. 
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4.2 Analyses grondwater  
 
De analyseresultaten van het grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grondwater 
Peilbuis Filtertraject 

(m-mv) 
Analyse-
parameters 

Overschrijding 

>S >T >I 

04 1,80-2,80 NEN-gw - - - 

 
Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze wordt een breed 
beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit. 
 
In het grondwater zijn geen verhogingen gemeten.  
 
  



  Project 30755 
 
 
 
 

 
 
 

7 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Kerkelaan 
5 te Bergen is vastgelegd. 
 
De gestelde hypothese dat geen verontreiniging wordt verwacht boven de lokale 
achtergrondwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart is bevestigd. Er zijn in 
bovengrond hoogstens lichte verhogingen aangetoond. In de ondergrond en in het grondwater 
zijn geen verhogingen gemeten.  
 
De hypothese dat er mogelijk een restverontreiniging aanwezig is op de onderzoekslocatie als 
gevolg van een (voormalige) HBO-tank is niet bevestigd. Er is zowel zintuigelijk als analytisch 
geen olie aangetoond. Er zijn geen waarnemingen gedaan, die er op duiden dat de tank er nog 
ligt. Echter, uit informatie van de RUD NHN blijkt dat dit wel af en toe voorkomt (dat de 
informatie duidt op verwijdering van de tank, maar dat die er in werkelijkheid nog ligt).  
 
Indicatief getoetst voldoet de boven- en ondergrond zonder bijmenging aan klasse altijd 
toepasbaar. De bovengrond met bijmenging voldoet indicatief aan de klasse industrie. 
Indicatief getoetst geldt er geen veiligheidsklasse bij de uit te voeren werkzaamheden. 
 
De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een 
omgevingsvergunning. De afgifte van de omgevingsvergunning blijft echter een beleidsmatige 
afweging van de gemeente zelf. 
 
Tijdens het onderzoek zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de aanwezigheid 
van een verontreiniging met asbest. De hypothese van een asbestonverdachte locatie wordt 
gehandhaafd.  
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



Project: 30755Projectnaam: Kerkelaan 5 te bergen

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 01

0

50

100

150

1

2

3

4

5

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, matig
wortelhoudend, bruin-20

Zand, matig fijn, zwak humeus, grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak humeus, beigebruin

-120

Zand, matig fijn, bruin

-170

Boring: 02

0

50

100

150

1

2

3

5

gras0

Zand, matig fijn, sterk humeus, matig
wortelhoudend, donkerbruin

-25

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
wortelhoudend, bruin

-60

Zand, matig fijn, beige

-120

Zand, matig fijn, bruin

-170

Zand, matig fijn, beige-180

Boring: 03

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak humeus, sporen
wortels, bruingrijs

-50

Boring: 04

0

50

100

150

200

250

3

4

5

6

7

8

9

10

11

verharding0

Split (verharding pad naar achter)-10

Worteldoek

-11

Grind, sterk koolhoudend, matig zandhoudend

-22

Zand, matig fijn, zwak baksteenhoudend,
zwak betonhoudend, bruingrijs

-50

Zand, matig fijn, grijs

-90

Zand, matig fijn, donkerbeige

-180

Zand, matig fijn, bruinbeige
-200

Veen, bruin
-215

Zand, matig fijn, beige

-280
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getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 05

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

tuin0

Zand, matig fijn, zwak humeus, matig
koolhoudend, sporen grind, sporen
baksteen, bruin

-50

Zand, matig fijn, bruinbeige

-100

Zand, matig fijn, beigebruin

-250

Zand, matig fijn, beige

-400

Boring: 06

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak humeus, sporen
baksteen, grijsbruin

-40

Zand, matig fijn, beige-50

Boring: 07

0

50

100

150

4

5

6

7

tegel0
-4

Zand, matig grof, beige
-10

Zand, matig grof, matig humeus, zwak
wortelhoudend, donkerbruin

-20

Zand, matig grof, zwak humeus, sporen
wortels, geen olie-water reactie, grijsbruin

-100

Zand, matig grof, zwak humeus, sporen
grind, sporen baksteen, geen olie-water
reactie, donkerbruin

-140

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, donkergrijs

-190
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Toetsdatum: 28 maart 2019 09:20BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

871073Certificaten

30755-Kerkelaan 5 te bergenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG01 01 (20-50) 02 (0-25) 03 (0-50)Monsteromschrijving

5917498Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.590.5%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.1 AW0.170.12mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4227mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-9540mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.140.14mg/kg dsfenantreen

0.090.09mg/kg dsanthraceen

0.40.4mg/kg dsfluoranteen

0.250.25mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.330.33mg/kg dschryseen

0.180.18mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.250.25mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.160.16mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.160.16mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.3 AW2.02mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG02 04 (22-50) 05 (0-50) 06 (0-40)Monsteromschrijving

5917499Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.3% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.187.1%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@10026mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.420.28mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-136.8mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.7 AW8557mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.2 AW17079mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 46< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.370.37mg/kg dsfenantreen

0.190.19mg/kg dsanthraceen

0.770.77mg/kg dsfluoranteen

0.460.46mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.60.6mg/kg dschryseen

0.520.52mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.50.5mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.360.36mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.340.34mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.52.8 AW4.14.1mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.00940.005mg/kg dsPCB - 101

0.00380.002mg/kg dsPCB - 118

0.0550.029mg/kg dsPCB - 138

0.0360.019mg/kg dsPCB - 153

0.0250.013mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.026.5 AW0.130.069mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG01 02 (60-110) 04 (50-90) 05 (50-100) 05 (350-400)Monsteromschrijving

5917500Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.386.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

x maal Achtergrondwaardex AW
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Toetsdatum: 2 april 2019 09:20BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

873661Certificaten

30755-Kerkelaan 5 te bergenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG02 07 (140-190)Monsteromschrijving

5924140Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.8% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@76.676.6%droge stof

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 28 maart 2019 09:21BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

871073Certificaten

30755-Kerkelaan 5 te bergenProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG01 01 (20-50) 02 (0-25) 03 (0-50)Monsteromschrijving

5917498Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.590.5%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.170.12mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-4227mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-9540mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.140.14mg/kg dsfenantreen

0.090.09mg/kg dsanthraceen

0.40.4mg/kg dsfluoranteen

0.250.25mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.330.33mg/kg dschryseen

0.180.18mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.250.25mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.160.16mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.160.16mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO2.02mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5917498:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG02 04 (22-50) 05 (0-50) 06 (0-40)Monsteromschrijving

5917499Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.3% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.187.1%droge stof

Metalen ICP-AES

@10026mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.420.28mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-136.8mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.130.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050WO8557mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140WO17079mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 46< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.370.37mg/kg dsfenantreen

0.190.19mg/kg dsanthraceen

0.770.77mg/kg dsfluoranteen

0.460.46mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.60.6mg/kg dschryseen

0.520.52mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.50.5mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.360.36mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.340.34mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO4.14.1mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.00940.005mg/kg dsPCB - 101

0.00380.002mg/kg dsPCB - 118

0.0550.029mg/kg dsPCB - 138

0.0360.019mg/kg dsPCB - 153

0.0250.013mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02IND0.130.069mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5917499:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG01 02 (60-110) 04 (50-90) 05 (50-100) 05 (350-400)Monsteromschrijving

5917500Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.386.3%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5917500:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 29 maart 2019 13:31BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

873254Certificaten

30755-Kerkelaan 5 te bergenProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

04-1-1 04 (180-280)Monsteromschrijving

5923134Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-28µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-22µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 5923134:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

Pagina 1 van 1



                         
 
                    
 

BIJLAGE IV 

 
 



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer V. Vrolijk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Ons kenmerk : Project 871073
Validatieref. : 871073_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NBJZ-BAQQ-VYTF-UOJS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 28 maart 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 90,5 87,1 86,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,0 5,3 0,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 26 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,28 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 6,8 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,12 0,09 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 27 57 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 40 79 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,14 0,37 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,09 0,19 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,40 0,77 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,25 0,46 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,33 0,60 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,18 0,52 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,25 0,50 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,16 0,36 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,16 0,34 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 2,0 4,1 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 0,005 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,029 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 0,019 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 0,013 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,069 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 871073
Project omschrijving : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5917498 = BG01 01 (20-50) 02 (0-25) 03 (0-50)
5917499 = BG02 04 (22-50) 05 (0-50) 06 (0-40)
5917500 = OG01 02 (60-110) 04 (50-90) 05 (50-100) 05 (350-400)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019
Ontvangstdatum opdracht : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019
Startdatum : 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019
Monstercode : 5917498 5917499 5917500
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NBJZ-BAQQ-VYTF-UOJS Ref.: 871073_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : BG02 04 (22-50) 05 (0-50) 06 (0-40)
Monstercode : 5917499

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 871073
Project omschrijving : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NBJZ-BAQQ-VYTF-UOJS Ref.: 871073_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5917498 BG01 01 (20-50) 02 (0-25) 03 (0-50) 01 0.2-0.5 3235696AA
02 0-0.25 3235992AA
03 0-0.5 3235678AA

5917499 BG02 04 (22-50) 05 (0-50) 06 (0-40) 04 0.22-0.5 3236345AA
05 0-0.5 3235611AA
06 0-0.4 3235607AA

5917500 OG01 02 (60-110) 04 (50-90) 05 (50-100) 05 (350-400) 02 0.6-1.1 3235680AA
04 0.5-0.9 3236358AA
05 0.5-1 3235615AA
05 3.5-4 3235613AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 871073
Project omschrijving : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NBJZ-BAQQ-VYTF-UOJS Ref.: 871073_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 871073
Project omschrijving : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NBJZ-BAQQ-VYTF-UOJS Ref.: 871073_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer V. Vrolijk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Ons kenmerk : Project 873661
Validatieref. : 873661_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EFUW-LMHS-OETF-UGLM
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 2 april 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 76,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,8

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 873661
Project omschrijving : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5924140 = OG02 07 (140-190)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/03/2019
Ontvangstdatum opdracht : 28/03/2019
Startdatum : 28/03/2019
Monstercode : 5924140
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EFUW-LMHS-OETF-UGLM Ref.: 873661_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 873661
Project omschrijving : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EFUW-LMHS-OETF-UGLM Ref.: 873661_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5924140 OG02 07 (140-190) 07 1.4-1.9 3235163AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 873661
Project omschrijving : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EFUW-LMHS-OETF-UGLM Ref.: 873661_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 873661
Project omschrijving : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EFUW-LMHS-OETF-UGLM Ref.: 873661_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer V. Vrolijk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Ons kenmerk : Project 873254
Validatieref. : 873254_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VAER-ABFP-BIII-KGBO
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 29 maart 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 28
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 22

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 873254
Project omschrijving : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5923134 = 04-1-1 04 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/03/2019
Ontvangstdatum opdracht : 27/03/2019
Startdatum : 27/03/2019
Monstercode : 5923134
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VAER-ABFP-BIII-KGBO Ref.: 873254_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 873254
Project omschrijving : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VAER-ABFP-BIII-KGBO Ref.: 873254_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5923134 04-1-1 04 (180-280) 04 1.8-2.8 0261696MM
04 1.8-2.8 0345376YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 873254
Project omschrijving : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VAER-ABFP-BIII-KGBO Ref.: 873254_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 873254
Project omschrijving : 30755-Kerkelaan 5 te bergen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VAER-ABFP-BIII-KGBO Ref.: 873254_certificaat_v1



                         
 
                    
 

BIJLAGE V 

 
 



   
 
 
 
 

 Toetsingskader bodem  
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’ en Bijlage 
B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en 
interventiewaarden (grond en grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden 
geïnterpreteerd als een: 

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

 
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze 
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem 
Toets- en Validatieservice).  
 
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg 
zijn van een antropogene bron (menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de 
voormalige normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden. 
 
Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan een 
omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, dient voor ten minste één 
stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ bodemvolume grondwater de 
interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987.  
 
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de praktijk wordt een 
sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging 
(bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een 
historische verontreiniging (ontstaan voor 1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van een ‘nieuw geval van 
bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet bodembescherming dient een nieuw geval van 
bodemverontreiniging, ongeacht de mate en omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden 
verwijderd. 
 
Besluit bodemkwaliteit  
De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden getoetst aan het 
Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 partijkeuring nodig. In het generieke kader 
wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij 
hogere gehalten dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond.  
 
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd Toepasbaar’ indien de gehalten de Achtergrondwaarden niet 
overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de 
Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de maximale waarde Wonen 
niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding 
toegestaan voor maximaal twee parameters.  
 
  



   
 
 
 
 
Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen 
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend 
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.  
 
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) *  

Polychloorbifenylen (PCB) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: diepte in meter minus maaiveld 
 
pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen 
 
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt. Conform het Kwaliteitshandboek 
van Grondslag wordt de troebelheid in afwijking van de NEN5744:2011 direct bij terugkomst op kantoor gemeten 
in plaats van in het veld. In het Kwaliteitshandboek is hiervoor de motivatie opgenomen.  
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem 
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging, voor stoffen waarvoor geen interventiewaarde is opgesteld. 
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk 
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een 
aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 

Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen 

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
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 bestemmingsplan Kerkelaan 5 te Bergen

Bijlage 3  Ecologische inventarisatie
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E c o lo g i s ch e  i n v e n ta r i s a t i e  

K e r k e l a an  5  B e r g en  

 

 

Eco logie  

 

KADER 

Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van 

natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend 

onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb)
1
 of het 

provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van 

bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 6 december 

2018 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De 

weersomstandigheden waren: bewolkt, droog, circa 12˚C en een matige wind. 

 

PLANGEBIED EN PLANNEN 

Het plangebied betreft het erf van Kerkelaan 5 te Bergen. Het erf wordt aan 

de noord- en zuidzijde begrensd door de wegen met laanbeplanting. Ten 

westen en oosten grenst het plangebied aan woonerven. 

In het plangebied zijn een voormalig hotel en een kleine vrijstaande schuur 

aanwezig. De muren van het voormalige hotel zijn opgetrokken uit bakstenen. 

De wanden van het schuurtje zijn opgetrokken uit houten planken. De daken 

van het hotel en het schuurtje zijn bedekt met dakpannen. Om het hotel zijn 

onder meer grindpaden, hagen, bloemperken en bomen en struiken aanwezig. 

In en om het plangebied is geen permanent oppervlaktewater aanwezig. 

 

 
I m p r e s s i e  p l a n g e b i e d  ( 6  d e c e m b e r  2 0 1 8 )  

 

De huidige eigenaar wil de huidige bebouwing slopen en een nieuw 

appartementengebouw terugbouwen (5 appartementen). 

 

In het plangebied wordt een appartementengebouw met 5 woningen 

gerealiseerd. Ten behoeve van de bouw van deze woningen wordt de 

bestaande bebouwing en een deel van de (opgaande) beplanting verwijderd en 

wordt de grond vergraven.  

 

 

                                                   
1 De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel 

soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden. 
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S o o r tb e s ch e r m i n g  

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit 

betreffen: 

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen 

onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4); 

- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de 

Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9); 

- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van 

de wet (Wnb art. 3.10-3.11). 

 

Van deze laatstgenoemde groep beschermde soorten mogen provincies een 

zogenaamde ‘lijst met vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de 

soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 

3.10 eerste lid van de Wnb. 

 

INVENTARISATIE 

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna
2
 (NDFF) via 

Quickscanhulp.nl
3
 (© NDFF - quickscanhulp.nl 28-11-2018 13:14:39) blijkt dat 

binnen een straal van een kilometer rond het plangebied verschillende 

beschermde dier- en plantensoorten bekend zijn. Een groot deel van deze 

soorten komt voor in het duingebied ten (noord)westen van het plangebied. 

Indien van toepassing worden relevante soorten in onderstaande tekst 

behandeld.  

 

Uit de directe omgeving van het plangebied zijn de beschermde 

plantensoorten dennenorchis, stofzaad, rozenkransje, groot spiegelklokje en 

wilde weit bekend (Quickscanhulp.nl). Dennenorchis en stofzaad groeien in 

voedselarme (duin)bossen, terwijl rozenkransje is aangewezen op zeer schrale 

graslanden. Groot spiegelklokje en wilde weit groeien in niet intensief 

beheerde akkers. In de tuin binnen het plangebied ontbreekt geschikt biotoop 

voor deze en andere beschermde plantensoorten. 

 

Vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats zijn 

niet waargenomen tijdens het veldbezoek. Het hotel is echter bedekt met 

dakpannen die huismus (bij de goten en dakkapellen) of gierzwaluw (bij 

hoekpannen en nokvorsten) ruimte bieden om te broeden. In de bomen binnen 

het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen nesten van vogels met 

jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Ook zijn geen sporen, zoals 

braakballen of prooiresten, waargenomen die duiden op de aanwezigheid van 

roofvogels of uilen. Mogelijk vormt het plangebied wel een klein onderdeel van 

het foerageergebied van soorten als sperwer en ransuil. 

                                                   
2 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van 

Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en 

dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensautoriteit Natuur heeft vastgesteld dat 

ze kloppen. Informatie is te vinden op www.natuurloket.nl. 
3 Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt 

weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde 

soort wel of niet in het plangebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand 

waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het plangebied zijn aangetroffen. Voor 

Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt, de Gegevensautoriteit Natuur 

staat hiervoor in. 
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Het plangebied vormt wel geschikt broedbiotoop voor een aantal vogels van 

tuinen en parken, zoals merel, roodborst, winterkoning, vink en houtduif. De 

nesten van deze soorten zijn niet jaarrond beschermd. 

 

Het hotel biedt vleermuizen geschikte invliegopeningen bij de hoekpannen en 

onder de goten. Verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten kunnen dan 

ook niet worden uitgesloten. Het schuurtje is erg laag en biedt geen geschikte 

invliegopeningen voor vleermuizen.  

In een oude beuk ten noordoosten van het hotel zijn enkele grote holtes 

aangetroffen die potentieel geschikt zijn voor boombewonende vleermuizen. 

In de overige bomen binnen het plangebied zijn geen voor vleermuizen 

geschikte ruimtes, zoals naar boven toe uitgerotte holtes, spleten of 

loszittende schors aangetroffen. 

Het plangebied vormt naar verwachting onderdeel van het foerageergebied 

voor vleermuizen. Te verwachten zijn soorten als gewone dwergvleermuis, 

ruige dwergvleermuis en laatvlieger die bekend zijn uit de omgeving van het 

plangebied (Quickscanhulp.nl). De opgaande beplanting langs de Kerkelaan ten 

noorden en de groenstrook ten zuiden van het plangebied kunnen onderdeel 

vormen van een vliegroute van vleermuizen.  

 

Het plangebied biedt geschikt leefgebied voor een aantal algemene 

grondgebonden zoogdiersoorten, zoals de uit de omgeving bekende soorten 

bosmuis, huisspitsmuis en egel (Quickscanhulp.nl). Voor de te verwachten 

algemene soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de 

verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Uit de omgeving van het plangebied zijn ook enkele niet-vrijgestelde 

grondgebonden zoogdiersoorten bekend, te weten eekhoorn, boommarter, 

bunzing en wezel (Quickscanhulp.nl). Nesten van eekhoorn zijn niet 

aangetroffen tijdens het veldbezoek. Ook zijn geen vraatsporen van deze soort 

of uitwerpselen en prooiresten van boommarter aangetroffen. Hooguit vormt 

de tuin een zeer klein onderdeel van foerageergebied van deze soorten. De 

groenstrook met bomen en struiken aan de zuidrand van het plangebied vormt 

mogelijk ook foerageergebied van wezel. 

 

Voortplantingswater voor amfibieën en vissen ontbreekt in het plangebied. 

Hooguit vormt het plangebied landbiotoop voor lage aantallen van enkele 

algemene amfibieën, zoals de uit de omgeving bekende gewone pad, bruine 

kikker en kleine watersalamander (Quickscanhulp.nl). Voor deze soorten geldt 

in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de 

Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor meer kritische niet-vrijgestelde 

soorten ontbreekt geschikt leefgebied. Wel kan op bouwterreinen geschikt 

leefgebied ontstaan voor de pioniersoort rugstreeppad die voor de 

voortplanting is aangewezen op ondiepe, snel opwarmende wateren. Deze 

soort is bekend uit de directe omgeving van het plangebied en staat erom 

bekend dat de soort zich snel kan vestigen op braakliggende bouwterreinen.  

 

Het voorkomen van beschermde soorten uit de soortgroepen reptielen en 

ongewervelden wordt niet verwacht in het plangebied door het ontbreken van 

geschikt biotoop. Voor de uit de omgeving bekende soorten hazelworm, 

zandhagedis, bruine eikenpage, duinparelmoervlinder, kommavlinder en 
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gevlekte witsnuitlibel (Quickscanhulp.nl) is geschikt biotoop aanwezig in de 

structuurrijke duingebieden ten westen en noordwesten van het plangebied. 

 

TOETSING 

Het is niet uitgesloten dat bij de sloop van het voormalige hotel jaarrond 

beschermde nestplaatsen van huismus en gierzwaluw verloren gaan. Daarom is 

nader onderzoek nodig om te bepalen of daadwerkelijk nesten van deze 

soorten aanwezig zijn. Op basis daarvan kan worden bepaald of een ontheffing 

van de Wnb moet worden aangevraagd. 

Het plangebied zal bij uitvoering van het plan veranderen als foerageergebied 

voor vogels met jaarrond beschermde nesten, maar naar verwachting niet 

ongeschikt worden. Het plangebied ligt bovendien in een zeer groene 

omgeving, zodat voor de te verwachten soorten in de directe omgeving van het 

plangebied in ruime mate alternatief en hoogwaardig leefgebied aanwezig is. 

Negatieve effecten op vogels door verlies van foerageergebied treden dan ook 

niet op als gevolg van het plan. 

 

Voor de overige vogelsoorten geldt dat, indien de werkzaamheden tijdens het 

broedseizoen worden uitgevoerd, in gebruik zijnde nesten van vogels kunnen 

worden vernietigd; dit is bij wet verboden. Vernietiging of verstoring van in 

gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en 

uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. 

Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een 

broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat 

het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt. 

 

Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen eveneens niet worden uitgesloten in 

het te slopen hotel. Daarom is nader onderzoek nodig om te bepalen of 

verblijfplaatsen aanwezig zijn. In de grote beuk ten noordoosten van het hotel 

zijn eveneens potentiële vleermuisverblijfplaatsen aanwezig. Indien deze 

boom niet kan worden behouden bij uitvoering van het plan, is ook hier nader 

onderzoek nodig om te bepalen of de holtes daadwerkelijk in gebruik zijn door 

vleermuizen. Op grond van het nader onderzoek kan worden bepaald of een 

ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd. 

Het plangebied zal bij uitvoering van het plan veranderen, maar naar 

verwachting niet ongeschikt worden als foerageergebied voor vleermuizen. Het 

plangebied ligt bovendien in een zeer groene omgeving, zodat voor de te 

verwachten soorten in de directe omgeving van het plangebied in ruime mate 

alternatief en hoogwaardig leefgebied aanwezig is. Negatieve effecten op 

vleermuizen door verlies van foerageergebied treden dan ook niet op als 

gevolg van het plan. 

De bomenrij langs de Kerkelaan en de groenstrook met bomen langs de 

zuidrand van het plangebied vormen mogelijk onderdeel van een vliegroute 

van vleermuizen. In verband met deze mogelijke vliegroutes dient tijdens de 

aanlegfase en gebruiksfase gebruik te worden gemaakt van bouwlampen en 

buitenverlichting met gerichte lichtarmaturen, die geen lichtuitstraling 

richting de bomenrijen veroorzaken. 

 

De tuin vormt mogelijk een zeer klein onderdeel van foerageergebied van 

boommarter, eekhoorn en wezel. Het plangebied zal bij uitvoering van het 



 5 

plan mogelijk minder geschikt worden voor deze soorten. In de directe 

omgeving is echter in ruime mate alternatief en hoogwaardig foerageergebied 

voor deze soorten aanwezig. Negatieve effecten door verlies van 

foerageergebied zijn dan ook niet te verwachten. 

 

Uit de omgeving van het plangebied is de rugstreeppad bekend. Bij de 

bouwwerkzaamheden tijdens de aanlegfase dient voorkomen te worden dat 

ondiepe plassen op braakliggende (zand)grond ontstaan, die kunnen dienen als 

voortplantingshabitat van rugstreeppad. De pioniersoort rugstreeppad staat 

erom bekend dat dergelijke locaties snel kunnen worden gekoloniseerd. Indien 

deze soort zich vestigt, kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd. Om 

vestiging te voorkomen kunnen kuilen en laagtes worden geëgaliseerd en 

eventueel kan een amfibieënscherm om de bouwplaats worden aangebracht. 

 

Als gevolg van het plan kunnen tot slot verblijfplaatsen van enkele algemene 

amfibieën- en zoogdierensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen 

hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene 

soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-

Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel 

geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.  

 

G e b i e d s b e s ch er m i n g  

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en 

verordening. 

 

WET NATUURBESCHERMING 

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Plannen en 

projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. 

Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking 

is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de 

natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. 

 

NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur genoemd) is een samenhangend 

netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in 

Nederland, dat voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van de 

omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke 

leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke 

bescherming van het provinciale NNN is voor Noord-Holland uitgewerkt in de 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke 

Verordening. 

 

WEIDEVOGELLEEFGEBIED 

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden 

bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van 

weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aangewezen. 
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INVENTARISATIE 

Het plangebied ligt op een afstand van circa 120 meter van het dichtstbijzijnde 

in het kader van de Wnb beschermde gebied, te weten Natura 2000-gebied 

‘Noordhollands Duinreservaat’ ten westen, zuidwesten en zuiden van het 

plangebied.  

Het meest nabijgelegen NNN-gebied ligt op ongeveer 330 meter ten westen 

van het plangebied. Dit deel van het NNN is eveneens onderdeel van het 

Natura 2000-gebied. Op circa 1 kilometer ten zuiden van het plangebied ligt 

het dichtstbijzijnde weidevogelleefgebied. 

 

TOETSING 

Het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat is aangewezen als 

Habitatrichtlijngebied. Voor dit gebied zijn 12 habitattypen en 

2 habitatsoorten aangewezen. De kwalificerende soorten nauwe korfslak en 

gevlekte witsnuitlibel zijn aangewezen op biotopen die ontbreken in de 

duinbossen nabij het plangebied. De meest nabijgelegen delen van het 

Natura 2000-gebied nabij het plangebied bestaan uit het habitattype 

duinbossen. 

 

Potentiële effecten op het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat 

blijven beperkt tot externe werking doordat het plangebied buiten dit Natura 

2000-gebied ligt. De aangewezen habitattypen zijn gevoelig tot zeer gevoelig 

voor verzuring en vermesting door stikstofdepositie. Gezien de relatief kleine 

afstand tot het Natura 2000-gebied, zijn negatieve effecten door 

stikstofdepositie niet op voorhand uitgesloten. Daarom is een Aerius-

berekening uitgevoerd om een eventuele toename van stikstofdepositie in 

kaart te brengen. Uit de Aerius-berekening komt naar voren dat het plan niet 

leidt tot een toename van stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-

gebieden (zie bijlage 1). 

Behalve stikstofdepositie zijn hooguit effecten mogelijk als gevolg van optische 

verstoring en betreding van aangewezen vegetatietypen als gevolg van een 

toename van recreatie in het Natura 2000-gebied. Gezien het lage aantal van 

5 appartementen zal hooguit sprake zijn van een zeer geringe toename van het 

aantal bezoekers aan het Noordhollands Duinreservaat. Dit zal zeker niet 

leiden tot negatieve effecten op aangewezen habitattypen, mede gelet op het 

grote aantal bezoekers aan het gebied in de huidige situatie. 

 

Gezien de huidige terreinomstandigheden, de afstand tot NNN- en 

weidevogelleefgebieden en de aard van het plan, zijn met betrekking tot het 

voorgenomen plan geen negatieve effecten op in het kader van het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid beschermde gebieden te verwachten. Deze 

inventarisatie geeft daarom geen aanleiding voor een nadere analyse in het 

kader van de gebiedenbescherming van de provinciale ruimtelijke verordening. 

 

C o n c l u s i e  

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de 

aangetroffen terreinomstandigheden en de aard van het plan een onvoldoende 

beeld van de natuurwaarden ontstaan. 
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Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat aanvullend 

onderzoek naar huismus, gierzwaluw en vleermuizen nodig is. Op basis van dat 

onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing van de Wnb moet worden 

aangevraagd. 

Bij uitvoering van het plan moet rekening worden gehouden met het 

broedseizoen van vogels. Verder dient in verband met mogelijke vliegroutes 

van vleermuizen tijdens de aanlegfase en gebruiksfase gebruik te worden 

gemaakt van bouwlampen en buitenverlichting met gerichte lichtarmaturen. 

Tot slot wordt geadviseerd om vestiging van rugstreeppad tijdens de 

aanlegfase te voorkomen. 

 

Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen 

van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen 

vergunning op grond van de Wnb nodig. Het plan is daarnaast op het punt van 

provinciaal natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening. 
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Bijlage 1 Aeriusberekening 



 

 

 
 

 

Noti t ie  St ikstofberekening  

  

Opdrachtgever: De Geus Bouw projectnummer: 022.37.50.01.0000 

  

Van: BügelHajema Adviseurs 

Onderwerp: Berekening stikstofdepositie Kerkelaan 5 te Bergen 

Datum: 24-10-2019 

 

I N L E I D I N G  

In het kader van het bestemmingsplan Kerkelaan 5 te Bergen is de depositie van stikstof ten gevolge 

van de sloop van het oude pand en de bouw en het gebruik van de nieuwbouw in de gemeente Ber-

gen berekend. 

Het project maakt de bouw van maximaal  5 appartementen mogelijk. Vier appartementen met een 

oppervlakte tussen de 110 m2 en 130 m2 en een penthouse met een oppervlakte van circa 170 m2. 

Ten behoeve van de  nieuwbouw zal het bestaande gebouw, wat bestaat uit 13 hotelkamers  en een 

bedrijfswoning,  worden gesloopt. De depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden ten gevolge van 

de emissie van NOx en NH3 van deze ontwikkeling, alsmede van het verkeer van en naar de locatie is 

berekend met het programmapakket AERIUS (24  oktober 2019). Deze notitie vormt een toelichting 

op de berekening. 

 

I N V O E R G E G E V E N S  A E R I U S  

In AERIUS zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en 

NH3 worden bepaald. Naast de bronnen van de gebouwen en mobiele werktuigen dienen ook de 

verkeersbewegingen op en van en naar het terrein in de berekeningen meegenomen te worden. Con-

form jurisprudentie dient de verkeersgeneratie beschouwd te worden totdat het verkeer is opgeno-

men in het heersende verkeersbeeld. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

is dit het geval op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en 

stopgedrag nog niet, dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrok-

ken weg bevindt. De berekening heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden.  

Door de opdrachtgever is aangegeven dat het gebouw gasloos wordt uitgevoerd. Dit betekent dat er 

geen rekening behoeft te worden gehouden met een emissie van NOx ten behoeve van de verwar-

ming. Tevens is er momenteel in het projectgebied het bovenstaand beschreven programma aanwe-

zig dat gesloopt zal worden. Dit te slopen gebouw wordt in het kader van deze AERIUS berekening 

ten behoeve van interne saldering gebruikt. 

 

Ten behoeve van de verkeersgeneratie van de het pand en de werkzaamheden, en ten behoeve van 

de saldering zijn de volgende invoergegevens in AERIUS gebruikt (afbeelding 1 en 2). 

 

BESTAANDE SITUATIE 

Ten behoeve van de saldering in dit project is in AERIUS eerst de bestaande situatie ingevoerd (af-

beelding 1). De bestaande situatie wordt in AERIUS tegenover de nieuwe situatie gezet waarbij de 

stikstofdepositie van beide situaties wordt vergeleken. AERIUS rekent hierbij de netto toename of 



 

datum 24-10-2019  projectnummer 022.37.50.01.0000   2 

 

 

 

afname stikstofdepositie uit. In het model zijn de volgende gegevens t.b.v. de bestaande situatie in-

gevoerd. 

 

- Bestaand programma (bron 1) 

In de huidige situatie is in het plangebied de bebouwing van een hotel/pension aanwezig.  Het betreft 

een familiehotel met circa 13 kamers De bedrijfswoning maakt onderdeel uit van het hotel/pension. 

Het gebouw is gebouwd in 1930 en heeft een oppervlakte van circa 590 m2.  Dit is ingevoerd in Aeri-

us als een vlakbron op basis van de emissiecijfers voor kantoren en winkels. De emissie op jaarbasis 

is 95,3 NOx/jr. 

 

 

- Bestaande verkeersgeneratie (bron  2, 3 en 4) 

Voor de bestaande situatie is het verkeer van en naar het hotel opgenomen, waarbij gebruik is ge-

maakt van de kencijfers van de CROW publicatie 381, december 2018. Met betrekking tot het aantal 

hotelkamers is gebruik gemaakt van de kencijfers van een 1 sterren hotel (matig stedelijk; schil cen-

trum; gemiddeld 2,2  ritten per 10 kamers per etmaal). In het hotel zijn 13 kamers aanwezig. Dt resul-

teert in een  bestaande  verkeersgeneratie van gemiddeld 2,8 ritten  per gemiddelde weekdag.  Hier-

naast is voor de hotelkamers 1 middelzwaar motor voertuig  voor linnengoed en overig materiaal 

opgenomen. Voor de bedrijfswoning is gebruik gemaakt van de kencijfers van een appartement (Wo-

nen; koop, appartement duur; matig stedelijk; schil centrum). Hierbij hoort een verkeersgeneratie van 

gemiddeld  6,9 ritten per gemiddelde weekdag. De bestaande verkeersgeneratie is dus als volgt op-

gebouwd: 

- licht verkeer 10 ritten/etmaal (0,0 kg NOx/jr); 

- middelzwaar verkeer 2  ritten/etmaal (0,1 kg NOx/jr). 

 

De totale emissie van de bestaande verkeersgeneratie bedraagt ongeveer 0.1 kg NOx/jr. 

 

De totale emissie van de bestaande situatie bedraagt ongeveer 96,3 kg NOx/jr. 

  

NIEUWE SITUATIE 

Ten behoeve van de werkzaamheden  en de verkeersgeneratie van de appartementen zijn de vol-

gende invoergegevens in AERIUS gebruikt (afbeelding 2). 

 

- Emissie mobiele werktuigen op de locatie (bron 1) 

In de navolgende tabel zijn de invoergegevens van de mobiele werktuigen op de bouwlocatie 

weergegeven. Dit zijn de mobiele werktuigen die zowel voor de sloop van het hotel worden 

gebruikt als voor de bouw van de appartementen. Voor de berekening is uitgegaan van ge-

middelden, gebaseerd op jarenlange ervaring met stikstofberekeningen. 
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Tabel 1. Emissie mobiele werktuigen bouwlocatie 

 Mobiel  

werktuig 

Vermogen 

in kW 

Belasting1 Draaiuren 

per jaar 

Emissiefactor 

in gr/kWh 

Emissie 

kg/jr 

Bouwjaar 

materiaal 

Sloop hotel 

 

Bulldozer 

Mobiele kraan 

100 

100 

60% 

50% 

40 

40 

0,4 

0,4 

1,0 

0,8 

>=2015 

>=2015 

Bouw  

appartementen 

Graafmachine 

Mobiele kraan 

100 

100 

60% 

50% 

30 

30 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

>=2015 

>=2015 

Totale emissie in kg NOx/jr. 

 

    2,9  

 

- Bouwverkeer (bron 2, 3 en 4) 

 Wat betreft het bouwverkeer is rekening gehouden met de volgende ritten per etmaal.  

Voor de berekening is uitgegaan van gemiddelden, gebaseerd op jarenlange ervaring met stik-

stofberekeningen. 

 - licht verkeer 8 ritten/etmaal (0,0 kg NOx/jr); 

 - middelzwaar 4 ritten/etmaal (0,3 kg NOx/jr); 

 - zwaar verkeer 2 ritten/etmaal (0,3 kg NOx/jr).        

          

De totale emissie van het bouwverkeer bedraagt ongeveer 0.6 kg NOx/jr. 

 

- Verkeersgeneratie appartementen (bron 5, 6 en 7) 

In het model is het verkeer van en naar het gebouw opgenomen, waarbij gebruik is gemaakt 

van CROW publicatie 381, december 2018. Daarbij is gebruikgemaakt van de kencijfers voor 

appartementen in het dure segment (Wonen; koop, appartement duur; matig stedelijk; schil 

centrum) geldt voor het planvoornemen een minimale verkeersgeneratie van minimaal 6,5 en 

maximaal 7,3 motorvoertuigen per gemiddelde weekdag per woning). Dit is afgerond naar een 

verkeersgeneratie van 8 voertuigen per gemiddelde weekdag per woning (inclusief middel-

zwaar en zwaar vrachtverkeer). Dit houdt in dat rekening moet worden gehouden met onge-

veer 40 ritten per etmaal.  

 

De totale emissie van de verkeersgeneratie van de appartementen bedraagt ongeveer 0,5 kg NOx/jr. 

 

De totale emissie van nieuwe  situatie bedraagt ongeveer 4,0 kg NOx/jr. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
1
 De belasting is het vermogen van het mobiele werktuig wat gemiddeld gebruikt wordt. 
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M o d e l  

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het AERIUS pakket (24 oktober 

2019). Navolgend is van het model een afbeelding opgenomen. 

 

Afbeelding 1 - AERIUS model bestaande situatie 

 

Afbeelding 2 - AERIUS nieuwe situatie 
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R E K E N R E S U L T A T E N  E N  C O N C L U S I E  

De berekening met AERIUS genereert een rekenresultaat en pdf bestand waarin wordt geconstateerd 

dat er geen natuurgebieden zijn met een overschrijding van een projectbijdrage van meer dan 0,00 

mol N/ha/jaar.  

 

 

E C O L O G I S C H E  B E O O R D E L I N G  

Er treedt door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet natuurbescher-

ming (Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden. Een vergunning van de Wnb is in het kader van de 

stikstofdepositie dan ook niet nodig.  

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Bestaande situatie en Nieuwe situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

De Geus Bouw Kerkelaan 5, 1861 EA Bergen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bestemmingsplan Kerkelaan 5 RoTpDgKYVq1L

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

24 oktober 2019, 17:13 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 95,55 kg/j 4,15 kg/j -91,41 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting 5 appartementen ter vervanging van een hotel

Intern salderen en gebruik van stage klasse IV materieel

RoTpDgKYVq1L (24 oktober 2019)Resultaten Bestaande situatie

Nieuwe situatie

Resultaten
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Locatie
Bestaande situatie

Emissie
Bestaande situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bestaand programma
Plan | Plan

- 95,31 kg/j

Bestaande verkeersgeneratie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bestaande verkeersgeneratie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bestaande verkeersgeneratie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RoTpDgKYVq1L (24 oktober 2019)Resultaten Bestaande situatie
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Locatie
Nieuwe situatie

Emissie
Nieuwe situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sloop hotel en bouw 5 appartementen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,90 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer 5 appartementen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer 5 appartementen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RoTpDgKYVq1L (24 oktober 2019)Resultaten Bestaande situatie
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer 5 appartementen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,01 0,00 0,00

Schoorlse Duinen 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01 0,00 - 0,01

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 - 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 - 0,01

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 - 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 - 0,01

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 - 0,01

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01 0,00 - 0,01

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 - 0,01

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 - 0,01

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 - 0,01

RoTpDgKYVq1L (24 oktober 2019)Resultaten Bestaande situatie
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Schoorlse Duinen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 - 0,01

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01 0,00 - 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Bestaande situatie

Naam Bestaand programma
Locatie (X,Y) 108197, 520417
NOx 95,31 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Kantoren en winkels Emissie hotel/pension 590,0 m^2 NOx 95,31 kg/j

Naam Bestaande verkeersgeneratie
Locatie (X,Y) 108189, 520426
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 10,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bestaande verkeersgeneratie
Locatie (X,Y) 108164, 520442
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 5,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RoTpDgKYVq1L (24 oktober 2019)Resultaten Bestaande situatie
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Naam Bestaande verkeersgeneratie
Locatie (X,Y) 108214, 520440
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 5,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Emissie
(per bron)

Nieuwe situatie

Naam Sloop hotel en bouw 5
appartementen

Locatie (X,Y) 108197, 520417
NOx 2,90 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW graafmachine 100 kW
6 uur/appartement

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW hijskraan 100 kW 6
uur/woning

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW bulldozer 100 kW 40
uur sloop hotel

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW hijskraan 100 kW 40
uur

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 108188, 520425
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 108219, 520441
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 108163, 520443
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Verkeer 5 appartementen
Locatie (X,Y) 108188, 520431
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 37,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer 5 appartementen
Locatie (X,Y) 108212, 520442
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 19,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Verkeer 5 appartementen
Locatie (X,Y) 108163, 520443
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 18,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie c53b8fdaa8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Inloopavond t.b.v. plan “Villa Kerkelaan 5” aan de Kerkelaan 5 te Bergen 
 
Datum: 14 mei 2019 van 19.00 tot 20.30 uur 
Locatie: Voormalig hotel Duinpost, Kerkelaan 5 te Bergen 
Aanwezigen: - genodigden (directe omgeving Kerkelaan / Berkenlaan / Renbaanlaan), circa 

  20 aanwezigen 
- initiatiefnemers U Vastgoed / Brolan 

 
 
Verslag 
 
Middels diverse panelen is inzicht gegeven in de plannen voor de woningbouwontwikkeling 
van 5 appartementen aan de Kerkelaan 5. Daarnaast hebben de initiatiefnemers aan de 
aanwezigen een toelichting gegeven. De panelen bestonden uit: 

1) Situatie bestaand, situatietekening nieuw; 
2) Vigerend bestemmingsplan en nieuw bestemmingsplan met vervolgprocedure; 
3) Massastudie nieuw in vergelijking met bestaand; 
4) Impressies van de nieuwbouw aan de voor- en achterzijde; 
5) Eerste opzet plattegronden en gevels. 

 
De genodigden en geïnteresseerden hebben informatie ingewonnen en/of vragen gesteld over 
de onderstaande onderwerpen. 
 
 
Parkeren 
Het parkeren voor de vijf appartementen wordt op eigen terrein afgewikkeld middels een 
ondergrondse parkeergarage voor minimaal 9 parkeerplaatsen. 
 
Parkeren in het openbaar gebied loopt via gemeente Bergen. De Kerkelaan wordt binnenkort 
heringericht door de gemeente. 
 
 
Terreininrichting 
De twee bomen op de hoeken van het perceel aan de Kerkelaan blijven staan. Er is nog niet 
nagedacht over hoe de verdere erfafscheiding eruit komt te zien. Dit wordt in het vervolg 
uitgewerkt. Deze zal overigens niet te hoog worden. 
 
De inrit vanaf de Kerkelaan naar het hotel nu wordt ook de inrit naar de nieuwbouw vanaf de 
Kerkelaan. Op verzoek van de gemeente komt er geen aparte inrit voor voetgangers. 
Aangegeven wordt dat de plek van de hellingbaan, die wat verder van de weg af ligt, prettig 
is. 
 
De zuidzijde wordt privétuin voor de twee appartementen op de begane grond. 
 
Bouwvlak 
Het bouwvlak van de nieuwbouw volgt de contouren van het bestaande hotel, waarbij het 
straks wel meer rechthoekig van vorm is. De uitbreidingsmogelijkheid van het hotel naar het 
westen toe die nu in het bestemmingsplan zit vervalt. Aan de achterzijde wordt het nieuwe 
bouwvlak iets vergroot. De voorgevel van het hotel nu wordt ook de voorgevel van de 
nieuwbouw straks. Aangegeven wordt dat dit de voorkeur heeft van de omwonenden.  
 
 
 
 



Vervolg inloopavond t.b.v. plan “Villa Kerkelaan 5” aan de Kerkelaan 5 te Bergen 

Bouwhoogte 
De bouwhoogte van de nieuwbouw is vergelijkbaar met de huidige bouwhoogte van het hotel 
(10 meter). De goothoogte is met 7 meter wat hoger geworden. Dit komt voort uit de opzet om 
op de eerste verdieping goed indeelbare appartementen te maken. Daar waar nu de kap op 
de eerste verdieping begint bij sommige delen van het hotel, begint deze straks op de tweede 
verdieping. De illustraties tonen aan hoe een en ander straks in het gevelbeeld van de 
Kerkelaan tot uiting komt. 
Aangegeven wordt dat voor de omwonenden het beeld dat getoond wordt passend is in het 
straatbeeld. Het beeld lijkt op één grote woning en volgt de andere contouren die in de straat 
te vinden zijn. Op deze manier is het een prettige ontwikkeling. 
 
 
Kleur en materiaalgebruik 
Gevraagd wordt of de getoonde beelden een definitieve kleurstelling laten zien. Toegelicht 
wordt dat dit nog geen definitieve beelden zijn. Wel geven de witte gevels met donkere kozijnen 
en zwarte daken de voorkeur weer voor de verdere uitwerking. 
Er wordt later in het proces een keuze gemaakt uit de materialisatie en verdere vormgeving 
hiervan. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning zal dit bekend zijn. Bij de uitwerking 
van het plan zal welstand straks ook een advisering gaan geven. 
Opgemerkt wordt dat het wit erg wit is. Dit punt wordt meegenomen in de verdere uitwerking, 
in de verdere detaillering zal dit meer genuanceerd tot uiting komen dan nu op de impressie.  
 
 
Doelgroep 
Er wordt toegelicht dat de appartementen niet voor een specifieke doelgroep worden gebouwd 
(er wordt geen ‘label’ aan gehangen), maar zijn qua opzet en maatvoering wel gericht op 
mensen die graag gelijkvloers willen wonen en in de eigen omgeving willen blijven. 
Door de aanwezigen wordt aangegeven dat er vraag is naar dergelijke appartementen in dit 
deel van Bergen. Er worden namelijk aan de westzijde weinig appartementen gebouwd. 
 
 
Vervolg  
Er wordt gevraagd naar het vervolg en het tijdspad. Na de informatieavond wordt door de 
initiatiefnemers aan de gemeente gevraagd om het ontwerpbestemmingsplan door het College 
ter inzage te laten leggen voor een periode van 6 weken. Daarna dient formeel binnen 12 
weken het bestemmingsplan te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Na deze 
procedure wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het plan, het verkoopproces en de 
aanvraag van de omgevingsvergunning. Na afgifte hiervan kan gestart worden met de bouw.    
 
Samenvatting 
Samenvattend zijn de aanwezige omwonenden allen erg positief over het initiatief voor de 
realisatie van de vijf appartementen. De positie in de straat en op de kavel, de vormgeving met 
de voorgestelde massa, het parkeren en de bestemmingswijziging zijn enthousiast ontvangen. 
Men is blij dat er een plan komt voor het voormalige hotel, het is nu een doorn in het oog. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Kerkelaan 5 te Bergen' met identificatienummer NL.IMRO.0373.BPKerkelaan5-CO01 

van de gemeente Bergen (NH);

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3  aan-huis-gebonden beroep

een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in 

overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijk effect of ruimtelijke uitstraling heeft die 

met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4  aan- en uitbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe 

verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat qua vorm, ligging en 

omvang ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.5  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 

worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  achtererfgebied

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt 

met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in 

het erf achter het hoofdgebouw te komen;

1.8  appartement

het geheel van bijbehorende vertrekken als afzonderlijke woning , bedoeld voor het wonen, in een groter 

gebouw;

1.9  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.10  bebouwingspercentage

een in de regels of op de verbeelding aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het 

bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.11  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
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1.12  bestaand

a. Algemeen: 

ten aanzien van de bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aanwezige 

bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, en het overige gebruik; 

bestaand ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan;

b. Bestemming Wonen: 

ten aanzien van gebouwen binnen de bestemming Wonen wordt onder bestaande situatie verstaan: de 

gebouwen zoals aanwezig ten tijde van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Kerkelaan 

5 te Bergen, inclusief uitbreidingen daarvan op basis van verleende vergunningen die vóór het 

genoemde moment zijn aangevraagd, met dien verstande dat in gevallen waarin na voornoemde 

moment sloop gevolgd door nieuwbouw heeft plaatsgevonden, het op basis van die vergunning nieuw 

opgeleverde (hoofd)gebouw als bestaand wordt aangemerkt;

1.13  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat qua vorm, ligging en omvang ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.15  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.16  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.17  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of 

balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.18  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.19  bouwperceelsgrens

de grens van een bouwperceel;

1.20  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.21  bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.22  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt;
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1.23  hoofdgebouw

een gebouw, dat door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming, als het belangrijkste 

bouwwerk valt aan te merken;

1.24  horeca

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 

verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;

1.25  huishouden

de bewoning van een woning door een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame, 

gemeenschappelijke huishouding voeren en waarbij sprake is van zelfstandige bewoning;

1.26  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;

1.27  peil

voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg. In andere gevallen en voor 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;

1.28  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.29  perceelsafscheiding

constructie voor het afscheiden van een perceel of een gedeelte daarvan zonder dat er sprake is van een 

relatie tot bebouwing;

1.30  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische aard 

plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische 

massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in 

combinatie met elkaar;

1.31  voorgevel

de naar de openbare weg gerichte gevel van een gebouw/het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, 

constructie of uitstraling als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt;

1.32  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de 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.

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, airco-units, 

warmte-koude-units, zonnepanelen en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel.

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op 

het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.5  de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en enig punt van het op dat bouwperceel voorkomend 

hoofdgebouw, waar die afstand het kortst is.

2.6  de horizontale diepte van een gebouw

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd.

2.7  meten

bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de (digitale) verbeelding.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als 

plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, 

luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van 

bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,5 meter bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Tuin

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, 

groenvoorzieningen en water;

c. in- en uitritten naar (ondergrondse) parkeervoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de gronden zijn ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

toegestaan met uitzondering van onoverdekte zwembaden.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen mag vanaf 1 meter achter de voorgevel, of het 

verlengde daarvan, niet meer dan 2 meter en daarvoor niet meer dan 1 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van (ondergrondse) 

parkeervoorzieningen mag niet meer bedragen dan 2 m;

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 

aan- en uitbouwen aan het hoofdgebouw met dien verstande dat:

a. de diepte van aan- en uitbouwen ten hoogste 1,5 m bedraagt 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% bedraagt 

van de voorgevel van het hoofdgebouw;

c. de lengte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel ten hoogste 50% bedraagt van de lengte van de 

zijgevel van het hoofdgebouw;

d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen niet meer bedraagt dan de hoogte van de begane grondlaag 

van het hoofdgebouw;

e. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig wordt aangetast door het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor het afwijken.
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maximaal 5 woningen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-gebonden 

beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals tuinen, erven, groen, (ondergrondse) 

parkeervoorzieningen, toegangswegen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

c. in- en uitritten naar (ondergrondse) parkeervoorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Ondergronds bouwen

a. In de voor Wonen aangewezen gronden, zijn ondergrondse parkeervoorzieningen en het inpandig, 

ondergronds gemeenschappelijk bijgebouw toegestaan tot een diepte van de bovenkant van de vloer 

van de ondergrondse parkeervoorzieningen en het inpandig, ondergronds gemeenschappelijk 

bijgebouw tot een maximum van 3 meter onder het peil.

4.2.2  Algemeen

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. een hoofdgebouw in de vorm van appartementen;

b. ondergrondse parkeervoorzieningen ten behoeve van het hoofdgebouw;

c. inpandig, ondergronds gemeenschappelijk bijgebouwen; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2.3  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

b. het maximum aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

aantal wooneenheden' is aangegeven;

c. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m) ' is aangegeven.

4.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde, gelden de 

volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen mag vanaf 1 meter achter de voorgevel, of het 

verlengde daarvan, niet meer dan 2 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van (ondergrondse) 

parkeervoorzieningen mag niet meer bedragen dan 2 m;

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 meter.

4.3  Specifieke gebruiksregels

4.3.1  Gebruik van gronden en bouwwerken als seksinrichting

Het is verboden gronden of bouwwerken te gebruiken of laten gebruiken ten behoeve van een 

seksinrichting.
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4.3.2  Aan huis verbonden beroep en bedrijf

Onder de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, in 

samenhang met het wonen wordt verstaan het gebruik van gedeelten van woningen en de daarbij 

behorende bebouwing door de bewoner ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten, voor zover:

a. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van de woning, inclusief aan- en uitbouwen, 

met een maximum van 50 m²;

b. ten behoeve van de aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in 

voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt voorzien;

c. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling 

van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en 

d. uitgezonderd beperkte verkoop die ondergeschikt is en gelieerd aan de uitoefening van de betrokken 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.

4.3.3  Gebruik van bijgebouwen door bewoning

Het is verboden bijgebouwen bij een woning te gebruiken of te laten gebruiken als zelfstandige woning en 

als afhankelijke woonruimte.
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Artikel 5  Waarde - Archeologie 3

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie 3 aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

5.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming, met uitzondering van:

a. bouwwerken met een oppervlakte van ten hoogste 500 m²;

5.3  Afwijken van de bouwregels

a. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2 voor het bouwen van 

de in de basisbestemming genoemde bouwwerken mits op basis van archeologisch onderzoek is 

aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast.

b. Omgevingsvergunning, als bedoeld onder a, wordt verleend wanneer de aanvrager van de 

omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken 

locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld, en de 

betrokken archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet worden geschaad, of mogelijke 

schade kan worden voorkomen door aan de ontheffing 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 een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden

5.4.1  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of werkzaamheden op de in artikel 5.1 bedoelde gronden de volgende werken en werkzaamheden met een 

grotere planomvang dan 500 m² uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van 

gronden;

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;

d. andere werken die een verandering van de waterhuishouding of het grondwaterpeil tot gevolg hebben, 

zoals drainage en (onder)bemaling;

e. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van 

gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden 

verwijderd;

f. het scheuren van grasland;

g. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen 

en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.

5.4.2  Toelaatbaarheid

a. Deze omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien op basis van archeologisch onderzoek 
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is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.

b. Omgevingsvergunning als bedoeld in 5.4.1 wordt verleend wanneer de aanvrager van de 

omgevingsvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de 

betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld 

en de betrokken archeologische waarden door de activiteiten niet worden geschaad, of mogelijke 

schade kan worden voorkomen door aan de aanlegvergunning 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 activiteiten door de archeologische deskundige.

5.4.3  Uitzondering

Het verbod als bedoeld in lid 5.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden indien:

a. andere werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, mits de gronden niet dieper 

dan 0,4 meter worden geroerd;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan;

c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;

d. deze op archeologisch onderzoek zijn gericht.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  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, 

plinten, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m 

bedraagt;

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een bouwwerk wordt slechts 

verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het 

bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende 

parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen in de ‘Notitie Ruimtelijk 

Parkeerbeleid 2014’, met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode, met 

dien verstande dat:

a. ten minste 9 parkeerplaatsen worden gerealiseerd en in stand worden gehouden, ter plaatse van de 

inpandige ondergrondse parkeervoorziening.

8.2  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.1 indien:

1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter plaatse en met 

inachtneming van het bepaalde in de ‘Notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid 2014’, met inbegrip van eventuele 

wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.

8.3  Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel laten gebruiken 

van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond van 

artikel 8.1 niet in stand wordt gelaten.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van :

a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en 

afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten, 

bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen.
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te 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 niet meer dan 3 m bedragen 

en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Parkeernormen

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 4, kan een omgevingsvergunning voor het oprichten en of 

gebruiken van gebouwen en bouwwerken ten dienste van de bestemming alleen worden verleend indien 

onder het gebouw, in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien, conform de parkeernormen 

zoals opgenomen het bestemmingsplan Parkeren zoals vastgesteld op 31 mei 2018. Indien deze 

beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, wordt rekening gehouden met deze wijziging.

11.2  Afwijken van de parkeernormen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 11.1 indien 

anderszins in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.

c. Het bepaalde 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.

12.2  Overgangsrecht gebruik

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 het bepaalde 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 het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Kerkelaan 5 te Bergen'. 
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