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1. Inleiding 
 

In opdracht van De heer S. J. Genet is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het 
nieuwbouwplan aan de Voorstraat 54 te Egmond aan Zee.  

 
Het plan betreft een voornemen om de huidige garage te vervangen door een woning en een 
recreatiewoning. Een woning is een geluidgevoelig object waardoor toetsing aan de Wet 
geluidhinder aan de orde is. De geluidskwaliteit ter plaatse van het plan wordt beïnvloed door en 
ligt binnen de zone van de Voorstraat. Mogelijk zal ter plaatse van de woningen de 
voorkeurswaarde voor wegverkeer worden overschreden. 
 

De onderstaande figuur 1 geeft een overzicht van de ligging van het gebouw en de betreffende 
weg. 

 
Figuur 1. Ligging nieuwbouwplan Voorstraat Egmond aan Zee (bron: Google maps) 

 
 

De onderstaande figuur geeft een overzicht van de indeling van het plan.  
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Figuur 2. Situatieschets Voorstraat Egmond aan Zee (bron: Bouwkundig bureau G. Apeldoorn) 
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2. Toetsingskader 

 
Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen die 

in een geluidszone van een weg zijn gelegen een voorkeurswaarde van 48 dB. Als deze waarde 
wordt overschreden kan het bevoegd gezag onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. 
Deze hogere waarde is aan de in de Wet geluidhinder opgenomen plafondwaarde gebonden. Voor 

woningen in buitenstedelijk gebied geldt een maximaal toegestane geluidsbelasting van 53 dB.  
 
De voorkeurswaarde mag worden overschreden als geluidsbeperkende maatregelen onvoldoende 
doeltreffend zijn dan wel als deze voorzieningen om stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
landschappelijke of om financiële redenen niet wenselijk zijn. Daarnaast moet worden voldaan aan 
het gemeentelijk beleid. 
Op grond van ex artikel 110g Wgh moet voor wegverkeer voor toetsing van de berekende 

geluidbelasting op de gevel aan de grenswaarde een aftrek worden toegepast. Deze aftrek 
bedraagt voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer 2 dB en voor wegen met 
een maximumsnelheid van minder dan 70 km/uur 5 dB.  
Aanvullend geldt voor wegen waar de maximumsnelheid hoger is dan 70 km/uur en de 

gevelbelasting bedraagt 56 dB een aftrek van 3 dB, bij een gevelbelasting van 57 dB is een aftrek 
van toepassing van 4 dB. De aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de 
geluidbelasting aan de normstelling (Wgh) en niet bij de bepaling van de noodzakelijke gevelwering 

om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau te voldoen (Bouwbesluit). Een overzicht van de 
normen voor nieuwe situaties is in tabel 1 opgenomen. 
 
Tabel 1. Grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties 

Object Locatie nieuwe weg 
 

Bestaande weg 
 

nieuwe woning 
 

voorkeurswaarde 48 48 

max. stedelijk 58 632) 

max. buitenstedelijk 
 

53 
 

531) 

 

max. binnen 
 

333) 

 
333) 

 

Overig max. binnen leslokalen, onderzoeks- 
en behandelruimten 
etc. 

28 38 

max. binnen theorielokalen, ruimten 
voor patiëntenhuisvesting 
etc. 

33 43 

1) voor agrarische bedrijfswoning 58 dB en voor woning bij vervanging buiten de bebouwde kom 58 dB en 
binnen de bebouwde kom 63 dB 

2) bij vervanging 68 dB 
3) eis uit Bouwbesluit 
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Lokaal beleid 
De voormalige Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) heeft voor de gemeente Bergen de Beleidsnotitie 
Procedure hogere grenswaarden1 opgesteld waarin aanvullende voorwaarden (beleidsuitgangspunten) zijn 
opgenomen in het geval een hogere waarde vastgesteld moet worden. In de onderstaande tabel zijn deze 

verkort opgenomen. Voor een volledig overzicht hiervan wordt verwezen naar de beleidsnotitie. 

  

 

                                                        
1 Beleidsnotitie: Procedure hogere grenswaarden 
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3. Uitgangspunten 

 
Het plangebied ligt in de zone van de Voorstraat. De gemeente Bergen heeft op verzoek de 

verkeersintensiteiten ter beschikking gesteld (zie bijlage 1). De gegevens van de weg betreffen 
telgegevens van het jaar 2016.  
 

Om voor de Voorstraat en de Voorstraat tot een intensiteit voor het jaar 2029 te komen is een 
groeifactor van 1,0% per jaar gehanteerd. Dit resulteert in een weekdaggemiddelde 
etmaalintensiteit van 8.944 motorvoertuigen.  
 
Op de Voorstraat geldt ter plaatse van het plan een maximale snelheid van 50 km/u. De Voorstraat 
is voorzien van het wegdektype glad asfalt. De brongegevens (snelheden, intensiteiten, 
wegdektype etc.) van de wegen zijn weergegeven in bijlage 2.  

 
Voor het wegdek van de wegen is uitgegaan van een absorptiefactor 0 en voor de overige 
bodemgebieden is uitgegaan van een standaard absorptiefactor 0 behalve voor het gebied aan de 
overzijde van het plan. Daar is een absorptiefactor van 0,8 aan gehouden. De berekening van de 

geluidsbelasting op de geplande woning heeft plaatsgevonden op 1,5 4,5 en 7.5 meter hoogte ten 
opzichte van lokaal maaiveld. De ligging van de rekenpunten is weergegeven in figuur 2 van de 
bijlagen. In de onderstaande figuur 3 is een overzicht gegeven van het rekenmodel wegverkeer.  

 

 
Figuur 3: Overzicht rekenmodel wegverkeer 
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4. Resultaten 
 
Resultaten 

In de bijlage zijn middels figuren en uitdraaien alle berekeningsresultaten opgenomen voor 
wegverkeerslawaai. Wat betreft wegverkeerslawaai geldt voor de berekeningsresultaten in bijlage 
3 dat: 
Groep 0: gecumuleerde gevelbelasting wegverkeer (zonder aftrek conform art 110g Wgh) 

Groep 1: berekeningsresultaten Voorstraat  
 
Zoals blijkt uit figuur 1 van de bijlagen wordt de voorkeurswaarde van 48 dB met aftrek conform 
artikel 110g Wgh als gevolg van de Voorstraat overschreden en bedraagt maximaal 63 dB op de 
voorgevel van de woning. De maximale grenswaarde voor stedelijke situaties van 63 dB wordt niet 
overschreden.  

 
De woning voldoet aan de eisen uit de beleidsregel van de gemeente Bergen en heeft een 
geluidluwe gevel en buitenruimte.  
 

Bij een dergelijke overschrijding moet onderzocht worden of bron- en of overdrachtsmaatregelen 
mogelijk zijn om de gevelbelasting te reduceren.  
 

Zie onderstaand overzicht van de resultaten voor de Voorstraat. 
 

 
Figuur 4: Overzicht resultaten rekenmodel wegverkeer Voorstraat incl aftrek 5 dB conform art 110g Wgh 

 

De recreatiewoning is geen geluidgevoelige bestemming en behoeft alleen getoetst te worden in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening. Ter plaatse van de recreatiewoning wordt voldaan 
aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Een geode ruimtelijke ordening is daarmee wat betreft geluid 
niet in het geding.   



SF1: Akoestisch onderzoek Voorstraat 54 Egmond aan Zee 

 
10 

Projectnr: egm201867 versie 1.0 
Datum: 4-3-2019 

 
 

5. Maatregelen 
 
Bronmaatregelen 
Als gevolg van de Voorstraat bedraagt de gevelbelasting inclusief aftrek conform art 110g Wgh 

maximaal 63 dB. Toetsing aan de Wet geluidhinder geeft dan aan dat onderzocht moet worden of 
maatregelen haalbaar zijn. Echter zullen bron- en overdrachtsmaatregelen voor de overschrijding 
bij een woning financieel gezien niet doelmatig en ook op stedenbouwkundige en landschappelijke 

bezwaren stuiten.  
 
Aangezien de wettelijke snelheid op de Voorstraat 50 km/u bedraagt en het een ontsluitingsweg is 
zal een snelheidsverlaging enkel als geluidsmaatregel (bijvoorbeeld naar 30 km/u) niet de voorkeur 
hebben. 
 

Het toepassen van stil asfalt op deze weg zoals een dunne deklaag A zal resulteren een reductie 
van ongeveer 3 dB op de voorgevel van de woning en bedraagt de gevelbelasting ongeveer 60 dB. 
Door het toepassen van dit stille wegdek zullen geen extra geluidluwe gevels ontstaan aan de 
woning. De geluidssituatie van de woning zal er niet significant door verbeteren. Daarnaast zal het 
financieel gezien niet doelmatig zijn om voor een klein plan als dit een dergelijke maatregel te 

treffen en moet de wegbeheerder ervan overtuigd worden dat enkel voor deze woning een stukje 
dunne deklaag A aangelegd zou moeten worden. Tevens blijkt uit informatie van de gemeente 

Bergen dat het wegdek onlangs nog vervangen is. Het vervangen van het wegdektype lijkt daarom 
geen haalbare optie. 
 
Overdrachtsmaatregelen 
De realisatie van een geluidscherm ter hoogte van het plan is onrealistisch aangezien et 
binnenstedelijke situatie betreft, er te weinig ruimte aanwezig is en dit tot een verkeersonveilige 
situatie kan leiden vanwege de oprit van de woning.  

  
Tenslotte 
Indien maatregelen ter vermindering van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel 
overwegende bezwaren ontmoeten van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige of landschappelijke aard kan in dit geval worden volstaan met de vaststelling van 

een hogere waarde.  

 
De woning voldoet aan de voorwaarden van het lokale hogere waarde beleid van de gemeente 
Bergen en beschikt over een geluidluwe zijde en buitenruimte.  
 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de realisatie van bron- of overdrachtsmaatregelen niet 
doelmatig zijn of op stedenbouwkundige bezwaren stuiten. Zonder die maatregelen bedraagt de 
gevelbelasting als gevolg van de Voorstraat maximaal 68 dB exclusief aftrek conform ex. art. 110g 

Wgh. Het binnenniveau zal dan moeten voldoen aan de 33 dB grenswaarde. Een bouwakoestisch 
onderzoek zal moeten aantonen hoe hieraan voldaan gaat worden en op welke manier een 
gevelwering van 35 dB bereikt gaat worden. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 
In opdracht van De heer S. J. Genet heeft SoundForceOne BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

ten behoeve van de realisatie van een nieuwbouwplan aan de Voorstraat te Egmond aan Zee.  
 
Ter plaatse van de kavel wordt de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai op 2 gevels 
overschreden als gevolg van de Voorstraat. De realisatie van de bron- en overdrachtsmaatregelen 

zijn niet opportuun gebleken. Middels een gevelweringsonderzoek zal moeten worden aangetoond 
of voldaan wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit. 
 
De woning voldoet aan de voorwaarden van het lokale hogere waarde beleid van de gemeente 
Bergen en beschikt over een geluidluwe zijde en buitenruimte.  
 

De gemeente Bergen moet verzocht worden in te stemmen met het vast stellen van hogere 
waarden zoals weergegeven in de onderstaande tabel.  
 
Geadviseerd wordt om de volgende hogere waarden vast te stellen. 
 

Kenmerk Gevel Hoogte 
(in m) 

Geluidsbelasting N238 (in dB(A)) 

01 Voorgevel 1,5 
4,5 
7,5 

63 
63 
62 

02 Zijgevel (west) 1,5 
4,5 
7,5 

57 
57 
57 
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Bijlage 1: Verkeersgegevens (Gemeente Bergen) 
 
 



 

bezoek: Jan Ligthartstraat 4 Alkmaar correspondentie: Postbus 175, 1860 AD Bergen Tel. (072) 888 00 00 

 www.bergen-nh.nl  info@bergen-nh.nl  

De heer S. J. Genet 

Voorstraat 54 
1931 AM  Egmond aan Zee 
  

Domein : Ruimtelijke Ontwikkeling Datum : 15 november 2018 
Team : VTH Ons kenmerk : UI18/09898 
Contactpersoon : C. Blok  Zaaknummer : WABO1800523 
Telefoonnummer : (072) 888 00 00 Uw brief van : 4 april 2018 
Bijlage(n) : Eén Uw kenmerk : 3573451 
   Verzenddatum : 15 november 2018 
   

Onderwerp : Concept-aanvraag 
 
 
 
Geachte heer Genet, 
 
 
Uw concept-aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met  
twee  studio's op het perceel Voorstraat 54 in Egmond aan Zee hebben wij op 4 april 2018 
ontvangen. De behandeling van uw concept-aanvraag heeft te lang geduurd. Hiervoor 
bieden wij onze excuses aan.  
 
Hieronder treft u ons standpunt over uw concept-aanvraag aan, alsmede de daaraan ten 
grondslag liggende overwegingen. Bij de brief is een bijlage gevoegd met de zogenaamde 
‘bouwenvelop’. 
 
Standpunt over uw concept-aanvraag 
We nemen een positieve grondhouding aan ten aanzien van het verlenen van planologische 
medewerking aan het toekennen van de bestemming Wonen en Tuin ter plaatse van de 
huidige bestemming Bedrijf en Tuin voor het bouwen van een eengezinswoning.  
 
De bedrijfsbestemming verdwijnt in zijn geheel. 
 
Het verbouwen (of indien gewenst sloop-nieuwbouw) van de voormalige garagehuisvesting 
is akkoord, mits uitgevoerd binnen de in het bestemmingsplan aangegeven regels 
behorende bij de functieaanduiding Recreatiewoning. Voorwaarde is wel dat het huidige 
recht achter de woning huisnummer 54 komt te vervallen. 
 
De stedenbouwkundige uitwerking c.q. doorvertaling van de op te richten woning in het aan 
te leveren bestemmingsplan vindt plaats aan de hand van de bijgaande bouwenvelop (zie 
bijlage bij deze brief).   
 
Bij het indienen van een concreet verzoek tot het verlenen van planologische medewerking 
overlegt initiatiefnemer een tekening van de ontwikkeling met daarop een lijst van adressen 
en handtekeningen van omwonenden dat zij tegen de ontwikkeling geen bezwaren hebben.  
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Overwegingen 
Het eigendom bestaat feitelijk uit twee aaneengesloten percelen: een woondeel (als zodanig 
bestemd met de functieaanduiding Recreatiewoning) en een bedrijfsmatig ingericht deel 
(garagebedrijf), bestemd als Bedrijf (gedeeltelijk) en Tuin (gedeeltelijk). Woningbouw is niet 
mogelijk binnen de bestemming bedrijf. De voorzijde van het bedrijfsmatige perceel heeft de 
bestemming Tuin. Binnen die bestemming mag helemaal niet worden gebouwd. 
Initiatiefnemer wil naast de woning op huisnummer 54 een woning toevoegen. Dat kan alleen 
door ter plaatse de bestemming te wijzigen en hier een bouwvlak aan toe te kennen. De 
bedrijfsbestemming zal dan komen te vervallen. Die bestemming is (ook voor de gemeente) 
niet langer wenselijk op die locatie.  
 
Het gebouw van het garagebedrijf wil initiatiefnemer ombouwen tot twee 
recreatieappartementen. Na een overleg is aangegeven dat dat niet haalbaar lijkt, is het plan 
aangepast door de bouwmassa van het garagebedrijf zowel in grondoppervlak als 
bouwhoogte af te schalen. Toch wenst initiatiefnemer met het oog op de financiële 
haalbaarheid graag één recreatieappartement te realiseren. De mogelijkheid tot het 
oprichten van een recreatiewoning wordt nu op het woongedeelte van het perceel geboden 
in de vorm van de aanduiding ‘Recreatiewoning’ (zie oranje gearceerde gedeelte plankaart 
onderstaand).   
 

 
 
Uitsnede plankaart  
 
Er zal bij het realiseren van de recreatiewoning (zo goed als mogelijk) rekening moeten 
worden gehouden met de bouwvoorschriften uit het bestemmingsplan: 
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22.2.4 Aan- en uitbouwen, recreatiewoningen en overkappingen 

 a. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 1' mag ten hoogste 50% van de 
gronden bebouwd worden met aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 

 b. bij vrijstaande woningen bedraagt de afstand van aan- en uitbouwen, 
aangebouwde bijgebouwen, aangebouwde recreatiewoningen en overkappingen tot 
perceelsgrenzen ten minste 2 m; 

 c. vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande recreatiewoningen dienen in of op een 
afstand van ten minste 1 m van de zijdelingse perceelsgrenzen worden gebouwd; 

 d. in afwijking van het bepaalde onder sub b mogen bij percelen met een breedte van 
minder dan 15 m, aan- en uitbouwen, bijgebouwen, recreatiewoningen en 
overkappingen in of op een afstand van ten minste 1 m tot de zijdelingse 
perceelgrenzen worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tot (het 
verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw ten minste 5 m bedraagt; 

 e. bij niet-vrijstaande woningen dienen aan- en uitbouwen, bijgebouwen, 
recreatiewoningen en overkappingen in of op een afstand van ten minste 1 m tot de 
zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd; 

 f. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen 
en recreatiewoningen mag ten hoogste 50 m² bedragen, met dien verstande dat een 
aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² van het gezamenlijke zij- en 
achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; in afwijking van artikel 2 Wijze 
van meten, worden ondergrondse gebouwen voor zover niet onder een bovengronds 
gebouw gelegen tevens meegerekend in de oppervlakte; 

 g. in afwijking van het bepaalde onder sub f mag de maximale oppervlakte aan aan- 
en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en recreatiewoningen bij bouwpercelen 
met een oppervlakte van ten hoogste 100 m², ten hoogste 50 m² bedragen, met dien 
verstande dat een gezamenlijke oppervlakte van ten minste 20 m² van het 
gezamenlijke zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; in afwijking 
van artikel 2 Wijze van meten, worden ondergrondse gebouwen voor zover niet onder 
een bovengronds gebouw gelegen tevens meegerekend in de oppervlakte; 

 h. in afwijking van het bepaalde onder sub f en g mag de maximale oppervlakte aan 
aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en recreatiewoningen bij 
bouwpercelen met een oppervlakte: 

o 1. tussen de 500 m² en 600 m²: ten hoogste 55 m² bedragen; 
o 2. tussen de 600 m² en 700 m²: ten hoogste 60 m² bedragen; 
o 3. tussen de 700 m² en 800 m²: ten hoogste 65 m² bedragen; 
o 4. tussen de 800 m² en 900 m²: ten hoogste 70 m² bedragen; 
o 5. vanaf 900 m² : ten hoogste 75 m² bedragen; 
o 6. met dien verstande dat in afwijking van artikel 2 Wijze van meten, 

ondergrondse gebouwen voor zover niet onder een bovengronds gebouw 
gelegen tevens worden meegerekend in de oppervlakte; 

 i. de oppervlakte per bijgebouw mag niet meer bedragen dan 50 m²; 
 j. de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw, aangebouwde 

recreatiewoning en aangebouwde overkapping aan de achtergevel van een 
hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m gemeten vanuit de achtergevel van 
het hoofdgebouw; 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-C001/r_NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-C001_1.2.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-C001/r_NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-C001_1.2.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-C001/r_NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-C001_1.2.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-C001/r_NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-C001_1.2.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-C001/r_NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-C001_1.2.html
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 k. de breedte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw, aangebouwde 
recreatiewoning en aangebouwde overkapping mag ten hoogste 3,5 m bedragen, 
gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw; 

 l. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen, aangebouwde 
recreatiewoningen en aangebouwde overkappingen, mag niet meer bedragen dan de 
hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum 
van 4 m;  

 m. bij vrijstaande woningen mag de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen, 
vrijstaande recreatiewoningen en vrijstaande overkappingen ten hoogste 3 m en de 
bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen;  

 n. bij niet-vrijstaande woningen mag de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen, 
vrijstaande recreatiewoningen en vrijstaande overkappingen ten hoogste 3 m 
bedragen; 

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

 p. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 3' is per bouwperceel voor de 
voorgevel één aan- of uitbouw of bijgebouw toegestaan met een oppervlakte van ten 
hoogste 8 m2, een goothoogte van ten hoogste 3 m en een bouwhoogte van ten 
hoogste 5 m; 

 q. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 4' is per bouwperceel voor de 
voorgevel één aan- of uitbouw toegestaan met een oppervlakte van ten hoogste 
13 m2, een breedte van 2,5 m en een bouwhoogte van ten hoogste 3 m. 

Het lijkt ons redelijk om het bestaande recht van het woonperceel te ruilen met het 
garagebedrijf. Er zal dan in een sluitende juridische regeling moeten worden voorzien ter 
opheffing van het bestaande recht op het woonperceel. Dit voorkomt kapitaalverlies en (te 
grote) verdichting van het achtererf. Het enige dat verandert is de plaats van de 
recreatiewoning.  
 
Bij medewerking aan dit plan verdwijnt de bedrijfsbestemming, vermindert de totale 
bouwmassa, kan het parkeren goed worden geregeld en wordt het recht op het bouwen van 
een recreatiewoning alleen verschoven (niet vermeerderd).  
 
Eventuele zienswijzen of gewijzigde regelgeving kunnen leiden tot een ander eindoordeel en 
er is dan ook geen garantie dat een omgevingsvergunning daadwerkelijk wordt verleend. 
 

Verschuldigde leges 

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw 
concept-aanvraag leges verschuldigd. 
 
Voor het betalen van leges ontvangt u apart een gespecificeerde nota.  
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Nadere informatie 

Voor meer informatie en afstemming over deze brief kunt u contact opnemen met Sjoerd van 

Putten, beleidsmedewerker Plannen en Projecten, telefoon 088 – 888 00 00 of per e-mail  

sjoerdvanputten@debuch.nl. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van Bergen, 

 
C. Blok 
Juridisch Adviseur VTH 
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Bijlage 
 
Bouwenvelop ten oosten van Voorstraat 54, Egmond aan Zee 
Behorend bij brief van 14 november 2018, kenmerk WABO1800523/UI18/09898. 
 
 
 
 
 

De initiatiefnemer is voornemens een woning te bouwen op de open plek ten oosten van 
Voorstraat 54. Momenteel is dit een open ruimte die behoorde bij de terugliggende, niet meer 
in gebruik zijnde garage. Die garage zou dan worden vervangen door een enkele 
recreatiewoning. 
 
Een woning aan de Voorstraat zal de straatwand aanhelen en een verbetering betekenen 
voor de situatie. In de straatwand komen woningen voor van diverse breedten, overwegend 
in twee lagen met een kap, met diverse kapvormen. Soms staan ze los met enige 
tussenruimte; vaak zijn de woningen tegen elkaar aan gebouwd. In dat gevariëerde beeld is 
veel mogelijk en zullen praktische uitgangspunten voor een groot deel de bouwenvelop 
bepalen: 
 

 Beide aangrenzende woningen hebben ramen aan de zijkant. Het burgerlijk 

wetboek eist dat er dan 2 meter afstand moet zijn ten opzichte van aangrenzende 

bebouwing. Als die nieuwe bebouwing ook een raam aan de zijkant krijgt, moet 

die afstand in spiegelbeeldigheid zelfs 2x2 meter zijn. In het geval van de 

aansluiting op nr. 52 (de rechterkant) kan er gekozen worden om tegen dat pand 

aan te bouwen met een sponning van 2 meter breed in het volume ter diepte van 

het raam. Aan de kant van nr.55 ligt dat minder voor de hand. Aangeraden wordt 

om met de eigenaar van nr 54 tot een oplossing te komen. 

 Er dienen voor de nieuwe woning 2 parkeerplaatsen toegevoegd te worden op 

eigen terrein. In dit geval is het denkbaar dat dit (blijvend) op het achterterrein een 

plek kan vinden, ontsloten vanaf de Wilhelminastraat. Is dat niet mogelijk, dan 

dient er aan één van de zijkanten een doorrijstrook vrijgehouden te worden. NB: 

twee parkeerplaatsen achter elkaar gelden niet als volwaardig. 

 De voorgevelrooilijn globaal aansluiten aan die van de buurpanden. Kleine 

verspringingen van ca. 0,5 m zijn daarbij mogelijk. 

 De diepte van het bouwvlak voor het hoofdvolume overeenkomstig dat van de 

aangrenzende panden. 
 
Voor de overige uitgangspunten aansluiten bij het bestemmingsplan voor de bestemming 
wonen ter plekke. Toepassen van een kap; goot/gebouwhoogte 6/9 meter.  
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Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodelsituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Voorstraat nst 13 Egmond aan Zeeprojectnaam:
Treffersopdrachtgever:
SF1adviseur:
902databaseversie:

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 04-03-2019 23:38
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Gebouwen

nr adres 1 2 3 4

reflectie  gevel

vl/rl il

gekoppeld

soort geb. kenmerkz,gem m,gem nokhoogte 1 nokhoogte 2

noklijn

noksoort

1 Nieuwbouw naast nr 52 80 80 80 80 ¨ uitbouw ac 02¨3.0 0.0 -- --0=geen noklijn
2 achter nst 52 80 80 80 80 ¨ recreatiew¨4.0 0.0 -- --0=geen noklijn
4 Hoofdwoning nst 52 80 80 80 80 ¨ 01¨8.0 0.0 10.0 10.02=noklijn op gevel 2
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Waarneempunten

z1 m1 adresnr kenmerktype h1 h3 h4 reflh5

waarneemhoogten

h2huisnr h10h9h8h7h6afw.toets

1 nieuwbouw woonhuis voor nst 52 gevel 1.5 4.5 7.5 010.0 0.0
2 nieuwbouw woonhuis voor nst 52 gevel 1.5 4.5 7.5 010.0 0.0
3 nieuwbouw woonhuis voor nst 52 gevel 1.5 010.0 0.0
4 nieuwbouw woonhuis voor nst 52 gevel 1.5 010.0 0.0
5 recreatiewoning nieuw gevel 1.50.0 0.0
6 recreatiewoning nieuw gevel 1.50.0 0.0
7 recreatiewoning nieuw gevel 1.50.0 0.0

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 04-03-2019 23:38
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Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB Voorstraat 94.00 4.00 2.00 50 50 50dag
96.20 2.77 .99 50 50 50avond
96.80 2.72 .49 50 50 50nacht

0.0 426 8944.0 6.83
3.22
.64

þVoorstraat vlicht (1)
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Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

1 80.0767
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Bijlage 3: Berekeningsresultaten situatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Voorstraat nst 13 Egmond aan Zeeprojectnaam:
Treffersopdrachtgever:
SF1adviseur:
902databaseversie:

0
04-03-2019

1

2

5

16.5.2 (build0)

23:33

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

þ
þ

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

srmii16;rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:
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Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag(^) avond(^) nacht(^)

(^) VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 nieuwbouw woonhuis voor nst 52 gevel 01 VL 67.8164.17 57.031 1.5 67.76 64.17 57.0367.76 63 63 (0) 5 67.76 5
VL 67.7164.07 56.931 4.5 67.66 64.07 56.9367.66 63 63 (0) 5 67.66 5
VL 67.3263.67 56.541 7.5 67.26 63.67 56.5467.26 62 62 (0) 5 67.26 5

0.0 0.0

2 nieuwbouw woonhuis voor nst 52 gevel 01 VL 62.0858.43 51.301 1.5 62.03 58.43 51.3062.03 57 57 (0) 5 62.03 5
VL 62.0958.45 51.311 4.5 62.04 58.45 51.3162.04 57 57 (0) 5 62.04 5
VL 61.9558.30 51.171 7.5 61.90 58.30 51.1761.90 57 57 (0) 5 61.90 5

0.0 0.0

3 nieuwbouw woonhuis voor nst 52 gevel 01 VL 55.4051.75 44.621 1.5 55.35 51.75 44.6255.35 50 50 (0) 5 55.35 50.0 0.0
4 nieuwbouw woonhuis voor nst 52 gevel 01 VL 37.3633.64 26.451 1.5 37.41 33.64 26.4537.41 32 32 (0) 5 37.41 50.0 0.0
5 recreatiewoning nieuw gevel VL 42.6738.96 31.771 1.5 42.72 38.96 31.7742.72 38 38 (0) 5 42.72 50.0 0.0
6 recreatiewoning nieuw gevel VL 46.5042.83 35.681 1.5 46.48 42.83 35.6846.48 42 41 (0) 5 46.48 50.0 0.0
7 recreatiewoning nieuw gevel VL 36.9433.21 26.021 1.5 37.00 33.21 26.0237.00 32 32 (0) 5 37.00 50.0 0.0
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Voorstraat nst 13 Egmond aan Zeeproject

SoundForceOne

Treffersopdrachtgever

bodemabsorptie

gebouw

bebouwing

rijlijn

waarneempunt gevel

Figuur 1
Gevelbelasting agv Voorstraat 
incl 5 dB aftrek confrom ex art 110g Wgh

omschrijving

objecten

+

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]0 0
schaal: 1 : 0

Egmond aan Zee.mdb



Voorstraat nst 13 Egmond aan Zeeproject

SoundForceOne

Treffersopdrachtgever

bodemabsorptie

gebouw

bebouwing

rijlijn

waarneempunt gevel

Figuur 2
Ligging rekenpunten

omschrijving

objecten

+

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software    -- [Lden] 0 0
schaal: 1 : 0

Egmond aan Zee.mdb




