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Hoofdstuk 1

1.1

Inleiding

Aanleiding

Aan de Duinweg, in het zuiden van de kern Schoorl, ligt hotel Merlet. De eigenaar van dit hotel
heeft het plan om het naast het hotel gelegen voormalige postkantoor en woonhuis aan de
Duinweg 11-13 te slopen. Hiervoor in de plaats is een uitbreiding van het hotel met
hotelkamers/-suites, een lounge (restaurant) met terras en een parkeerkelder beoogd. Deze
ontwikkeling is in strijd met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan maar stuit ruimtelijk
gezien niet op bezwaren. Het onderhavige (postzegel)bestemmingsplan voorziet in de
juridische verankering van de aanpassing van de bestemming 'Gemengd' naar 'Horeca' en
voorziet in directe bouwtitels voor de uitbreiding van het hotel.

1.2

Begrenzing plangebied en vigerende regeling

Het plangebied ligt ten zuiden van het centrum van de kern Schoorl in de gemeente Bergen. Het
betreffende perceel van het hotel en het perceel waarop de uitbreiding is beoogd liggen, gezien
vanuit de kern Schoorl, aan het begin van de Duinweg. In figuur 1.1 is de ligging en precieze
begrenzing van het plangebied weergegeven.
Voor het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan 'Schoorl-kernen en
buurtschappen', vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen op 23 juni 2009. Het
plangebied is in dit bestemmingsplan bestemd als 'Gemengd - 1'. Deze bestemming voorziet in
detailhandel en wonen . Het hotel zelf is bestemd als 'Horeca'. In figuur 1.2 is de vigerende
situatie in beeld gebracht.

_______________________________________________________________________________________________________________
Adviesbureau RBOI
190105.15301.00
Rotterdam / Middelburg

6

_______________________________________________________________________________________________________________
190105.15301.00
Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

7

Figuur 1.2

1.3

Vigerende situatie hotel Merlet en Duinweg 11-13

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 komt allereerst het beleidskader aan bod. Dit kader beschrijft de relevante
beleidsplannen die de verschillende overheden hebben opgesteld. In hoofdstuk 3 is een
beschrijving te lezen van de huidige situatie, de omgeving van het plangebied en van de
beoogde ontwikkeling van het hotel. De sectorale aspecten worden omschreven in hoofdstuk 4.
In dit hoofdstuk worden de aspecten verkeer en parkeren, milieu, waterhuishouding, ecologie
en archeologie behandeld. Hoofdstuk 5 geeft een juridische planbeschrijving waarin de wijze
van bestemmen uiteengezet is. Tevens wordt hier artikelgewijs een beschrijving gegeven van
de bestemmingen en planregels. In hoofdstuk 6 wordt tot slot de economische en
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan behandeld.
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Hoofdstuk 2

2.1

Beleidskader

Inleiding

De Wet ruimtelijke ordening (2008) gaat uit van scheiding tussen beleid en normstelling
(juridische verankering). Het beleid wordt opgenomen in structuurvisies, normstelling vindt
plaats in het bestemmingsplan en/of in algemene regels die overgenomen moeten worden in
bestemmingsplannen.
Streekplannen en planologische kernbeslissingen zijn vanaf 1 juli 2008 gelijkgesteld aan
structuurvisies. Het overgangsrecht van de Wro regelt dat concrete beleidsbeslissingen van
Rijk en provincie overgenomen moeten worden in bestemmingsplannen. De Nota Ruimte bevat
geen concrete beleidsbeslissingen. De inhoud van het bestemmingsplan moet echter nog
steeds in overeenstemming zijn met de Nota Ruimte. In dit hoofdstuk wordt hier nader op
ingegaan. De provincie Noord-Holland heeft overigens een structuurvisie opgesteld die in mei
2010 is vastgesteld en waaraan het bestemmingsplan getoetst dient te worden.
Het Rijk werkt momenteel aan een vertaling van hun beleid in algemene regels: de AMvB
Ruimte. Hiermee wordt in dit bestemmingsplan geen rekening gehouden. De provincie
Noord-Holland heeft de provinciale ruimtelijke verordening vastgesteld. Die regels moeten
worden doorvertaald in bestemmingsplannen.

2.2

Rijksbeleid

Nota Ruimte
In deze nota worden vier algemene doelen geformuleerd: versterking van de internationale
concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland,
borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de
veiligheid. De Nota Ruimte gaat meer dan voorheen uit van het motto 'decentraal wat kan,
centraal wat moet'. Gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen
participeren, wordt ondersteund. Hiermee wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij
provincies en gemeenten om te sturen in de ruimtelijke ordening.
De vraag naar ruimte die voortkomt uit bovengenoemde doelen kunnen deels in het bestaande
bebouwde gebied worden geaccommodeerd. Een optimale benutting van het bebouwd gebied
blijft van groot belang volgens de Nota Ruimte. Een deel van de ruimtevraag van burgers,
bedrijven en voorzieningen kan hierin worden gerealiseerd. In het buitengebied kan
herstructurering en transformatie eveneens in een deel van de vraag naar ruimte voorzien.
Conclusie
De Nota Ruimte staat de uitbreiding van Hotel Merlet niet in de weg. De ruimtevraag voor
hotelfaciliteiten wordt opgelost binnen bestaand bebouwd gebied waardoor er sprake is van een
optimale benutting van de ruimte.
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2.3

Provinciaal en regionaal beleid

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS)
De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vloeit voort uit het
Uitvoeringsprogramma van de Provinciale Structuurvisie. In de PRVS worden voor een aantal
onderwerpen regels gesteld die door rijksoverheid bij de provincies zijn neergelegd ter verdere
uitwerking en/of aanvulling in een provinciale verordening. Op deze wijze komen de rijksregels
'getrapt' in bestemmingsplannen terecht. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:







bundeling van verstedelijking en locatiebeleid economische activiteiten;
rijksbufferzones;
ecologische hoofdstructuur;
nationale landschappen;
het kustfundament;
het regionale watersysteem.

De regeling die is opgesteld in de PRVS heeft betrekking op de volgende onderwerpen:







de aanwijzing van bestaand bebouwd gebied;
mogelijkheden, kwaliteitseisen en Ruimte voor Ruimte voor het landelijk gebied;
werkfuncties en grootschalige detailhandel in Bestaand Bebouwd Gebied en landelijk
gebied
de Groene ruimte;
de Blauwe ruimte;
energie (windturbines).

Conclusie
Omdat de uitbreiding van Hotel Merlet binnen bestaand bebouwd gebied plaatsvindt, worden er
geen bijzondere eisen gesteld aan dit bestemmingsplan. Ontheffing door Gedeputeerde Staten
is derhalve niet nodig.
Structuurvisie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft in het kader van de nieuwe Wro een structuurvisie voor de
gehele provincie opgesteld: de structuurvisie Noord-Holland 2040. Hierin vormen de volgende
drie hoofdbelangen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie.
1.
2.

3.

Ruimtelijke kwaliteit: hiervoor wordt vooral gefocust op behoud en ontwikkeling van
Noord-Hollandse cultuurlandschappen, natuurgebieden en groen om de stad.
Duurzaam ruimtegebruik: waarbij milieukwaliteiten, behoud en ontwikkeling van verkeersen vervoersnetwerken, voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting en
voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw, visserij en andere economische
activiteiten een belangrijke rol spelen.
Klimaatbestendigheid: voor voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast,
schoon drink-, grond,- en oppervlaktewater en ruimte voor het opwekken van duurzame
energie.

De provincie vindt het belangrijk om de beperkte en onder druk staande ruimte goed en
duurzaam te gebruiken. Onder duurzaam verstaat men het plaatsen van de juiste functies op
de juiste plekken. De juiste plek wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de behoefte
aan voorzieningen ter plaatse en de bereikbaarheid van de locatie. Binnenstedelijke
mogelijkheden worden hierbij geprefereerd. De provincie wil ervoor zorgen dat gemeenten en
andere partijen zoveel mogelijk gebruikmaken van de mogelijkheden voor binnenstedelijk
bouwen en verdichting.
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners en
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bezoekers. Er is vooral behoefte aan uitbreiding van bungalowparken, hotelcapaciteit,
toeristische plaatsen op campings en ligplaatsen in jachthavens. De ruimtevraag voor
recreatieve en toeristische voorzieningen valt vrijwel altijd in het landelijk gebied.
Conclusie
Aangezien de uitbreiding van het hotel binnen het bestaande stedelijk gebied valt, past de
uitbreiding goed binnen de doelstellingen van de structuurvisie.

2.4

Gemeentelijk beleid

Toeristisch-recreatieve visie (2005)
De visie op toerisme en recreatie in de gemeente Bergen geeft de centrale doelstellingen voor
toerisme en recreatie weer en dient als leidraad voor het te ontwikkelen beleid en de uit te
voeren uitwerkingspunten voor dit beleidsveld. De visie heeft als belangrijkste doelstellingen:









het verhogen van de kwaliteit op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare
ruimte, cultuurhistorische beleving en natuur;
verlenging van het toeristisch-recreatieve seizoen;
efficiënte samenwerking met alle bij het toerisme betrokken partijen;
voldoende draagvlak onder de inwoners van Bergen;
toerisme meer regionaal benaderen;
afstemming van activiteiten en visie met andere werkterreinen (bijvoorbeeld natuur, kunst
en cultuur en ruimtelijke ordening), zowel intern als extern;
streven naar meer bestedingen van de toerist;
behoud en/of versterking van de toeristische positie van de verschillende kernen binnen de
gemeente Bergen.

Conclusie
De uitbreiding van het hotel heeft raakvlakken met verschillende bovengenoemde
doelstellingen. Zo verhoogt het de kwaliteit op het gebied van ruimtelijke ordening
(eenduidigheid in bebouwing), wordt gestreefd naar meer bestedingen van de toerist (onder
andere beautysalon, lounge en twee extra tafels in het restaurant) en versterkt de uitbreiding
de toeristische positie van de kern Schoorl.
Welstandsnota (2004)
Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) een
welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag liggen
aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt naar 'algemene' welstandscriteria, 'relatieve' welstandscriteria voor
specifieke gebieden en objecten en de 'absolute' criteria voor de sneltoets van veel
voorkomende kleine bouwwerken. Het uiteindelijke bouwplan dient te voldoen aan redelijke
eisen van de welstand. Op 26 mei 2010 is het bouwplan dat aan dit bestemmingsplan ten
grondslag ligt, door de welstandscommissie behandeld. De commissie heeft aangegeven dat de
verhouding tussen de onderbouw en de kap niet in balans is. Naar aanleiding van deze
opmerking is een nieuw ontwerp gemaakt waarin een hogere kap is opgenomen. Het bouwplan
is op deze wijze meer in balans, gelet op de verhouding tussen de gevel en de kap.
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Hoofdstuk 3

3.1

Planopzet

Plangebied en omgeving

Het plangebied ligt ten zuiden van het centrum van de kern Schoorl. Het hotel is gelegen aan de
oostzijde van de Duinweg. Deze weg loopt langs de voet van het duingebied zuidwaarts via de
kern Aagtdorp tot aan Bergen. De dorpskern van Schoorl is geconcentreerd aan de Heereweg
en Duinweg tussen de Laanweg in het zuiden en de Molenweg in het noorden. De nabijheid van
de Noord-Hollandse kust en het bos- en duingebied in het algemeen en de 'klimduin' aan de
Duinvoetweg in het bijzonder, zijn een grote trekpleister voor het toerisme. Het toerisme drukt
dan ook een duidelijke stempel op de dorpskern van Schoorl. Dit uit zich in de aanwezigheid van
een grote hoeveelheid horecagelegenheden en aangeboden vakantiewoningen. De dorpskern
van Schoorl geeft een rommelige indruk door onder andere de diversiteit in functies en
kleurgebruik en de gevelreclame. De omgeving van het hervormde kerkje aan het begin van de
Duinweg is van grote cultuurhistorische waarde. Het plangebied ligt ongeveer 50 m ten zuiden
van dit kerkje, aan de zuidelijke grens van de kern Schoorl. Ten zuiden van het hotel ligt een
(agrarisch) weidegebied.
In de huidige situatie staat op het te ontwikkelen perceel het voormalige postkantoor en een
woonhuis. Deze panden hebben een goothoogte van 3 m en een bouwhoogte van 7 m. De gooten bouwhoogte van het hotel zijn in het vigerende bestemmingsplan respectievelijk 7 m en 10
m. Aan de oostzijde van het perceel ligt het parkeerterrein van hotel Merlet. Noordelijk van het
plangebied, tussen het hotel en de eerder beschreven hervormde kerk, staan nog enkele
panden die in gebruik zijn als woning en voor detailhandel.

3.2

Beschrijving ontwikkeling

Ten behoeve van de uitbreiding van hotel Merlet zal het naastgelegen voormalige postkantoor
en een woonhuis aan de Duinweg 11-13 worden gesloopt. Met de uitbreiding wordt voorzien in
6 nieuwe hotelkamers (waarvan 2 bruidssuites), een lounge met terras, een beautysalon en
een parkeerkelder. Het hotel beschikt in de huidige situatie over 26 hotelkamers. Dit aantal
wordt met 4 kamers verminderd door interne samenvoeging. Met de uitbreiding worden 6
nieuwe kamers toegevoegd aan het hotel. Per saldo zal hierdoor het aantal kamers met 2
toenemen tot 28 kamers.
De goot- en bouwhoogte van de uitbreiding wordt respectievelijk maximaal 8 m en 12 m. Deze
hoogten zijn gelijk aan de hoogten in de omgeving, waar voornamelijk bouwhoogten worden
aangehouden tussen 10 en 12 m.
Na uitbreiding beschikt het hotel over 53 parkeerplaatsen. 43 daarvan zijn buiten gelegen en 10
parkeerplaatsen zijn voorzien in een ondergrondse parkeervoorziening. Tevens voorziet de
uitbreiding aan de zijde van de Duinweg in een nieuwe entree van het hotel. In de figuren 3.1
en 3.2 zijn een situatieschets en een dwarsdoorsnede van de uitbreiding weergegeven.

_______________________________________________________________________________________________________________
Adviesbureau RBOI
190105.15301.00
Rotterdam / Middelburg

14

De uitbreiding is qua oppervlakte groter dan de huidige bebouwing. Het nieuw te bouwen
gedeelte wordt, vanaf de straat gezien, verder naar achteren gebouwd en de achtergevel zal
verder op het achterliggende terrein worden gerealiseerd waardoor de diepte van het gebouw
toeneemt. Doordat de uitbreiding verder naar achteren staat dan de bestaande bebouwing, is
het niet dominant in het straatbeeld aanwezig. De hoogte van de nieuwe bebouwing zal
toenemen in vergelijking met de huidige bebouwingshoogte, maar is niet storend voor
omwonenden. De eigenaar van het hotel heeft het naastgelegen perceel (nr. 9) gekocht
waardoor de uitbreiding niet leidt tot verslechtering van het woongenot op het naburige
perceel. De materialisering en het kleurgebruik zijn afgestemd op de bestaande bebouwing,
waarmee de uitbreiding van het hotel tevens voldoet aan de eisen die de welstandscommissie
stelt ten aanzien van de beeldkwaliteit.
De uitbreiding van het hotel zorgt binnen de kern Schoorl voor een kwaliteitsverbetering op het
gebied van recreatie en toerisme. Het hotel is gelegen aan één van de toegangswegen van de
kern en fungeert daarmee als opvallend element en visitekaartje voor de kern. Met de
uitbreiding kan het hotel zich verder profileren als een attractief en uniek hotel en restaurant in
de omgeving.

Figuur 3.1

Situatieschets uitbreiding hotel Merlet, uitbreiding binnen donker gekleurde vlak
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Figuur 3.2

Dwarsdoorsnede uitbreiding hotel Merlet
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Hoofdstuk 4

4.1

Onderzoek

Verkeer, ontsluiting en parkeren

Verkeer en ontsluiting
Zoals in de planbeschrijving is te lezen, zal het aantal kamers en het aantal tafels in het
restaurant door herinrichting beperkt toenemen. Bij een volledige bezetting van kamers zal
sprake zijn van een zeer beperkte toename aan verkeersbewegingen ten opzichte van de reeds
bestaande situatie. Het aantal fulltime arbeidseenheden zal door de uitbreiding niet
substantieel wijzigen. De beperkte uitbreiding zal worden ingevuld met bestaand personeel en
leidt derhalve niet tot extra verkeer. Ook een toename van aanvullende aan- en afleverende
diensten wordt niet verwacht ten opzichte van de huidige situatie. De verkeersaantrekkende
werking van de uitbreiding zal dan ook zeer beperkt blijven en geen aanleiding geven tot
wijziging van de verkeersafwikkeling. Als gevolg van de uitbreiding zijn geen aanvullende
infrastructurele maatregelen noodzakelijk. De hoofdontsluiting van het hotel kan ongewijzigd
blijven en er is geen aanvullende ontsluitingsmogelijkheid noodzakelijk. Ook zijn geen
infrastructurele aanpassingen van de omliggende wegenstructuur noodzakelijk als gevolg van
de ontwikkeling.

Figuur 4.1 Wegenstructuur Schoorl (met linksonder locatie restaurant hotel Merlet aan
Duinweg) Bron: Google Maps
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Het hotel kent een centrale ligging aan de Duinweg in Schoorl en is goed bereikbaar vanuit het
achterland via de ontsluitingswegen van en naar Schoorl. De Laanweg/Damweg geeft
verbinding met de N9 (Den Helder-Alkmaar) die aansluit op het nationale rijkswegennet bij
Alkmaar (A9). Tevens zijn directe verbindingen aanwezig met de omliggende kernen in de
regio. Het hotel is optimaal gelegen ten opzichte van de regionale en recreatieve fietsroutes. Op
loopafstand van het hotel bevindt zich een bushalte.
Parkeren
Op dit moment (2010) beschikt het hotel over 46 autoparkeerplaatsen (op het achterterrein).
Het parkeerterrein bevindt zich op eigen terrein en is ontsloten vanaf de Burgemeester
Peecklaan. Over het algemeen zijn er voldoende plaatsen beschikbaar en komt het slechts
incidenteel op topdagen voor dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. Vanwege de in het algemeen
hoge parkeerdruk in Schoorl geldt dat voor eventuele nieuwe ontwikkelingen in de kern als
voorwaarde wordt gesteld dat voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein worden
gerealiseerd. Met de ontwikkeling zal het aantal hotelkamers en tafels beperkt toenemen. Er is
van uitgegaan dat het aantal arbeidseenheden niet zal toenemen.
De ontwikkeling zorgt voor een toename met 2 hotelkamers en 4 tafels in het restaurant. De te
hanteren parkeernorm per kamer is 1,5 parkeerplaats/kamer (waarbij 0,5 parkeerplaats per
kamer is bedoeld voor overige bezoekers aan het restaurant welke geen hotelgasten zijn). Dit
betekent dat 3 extra parkeerplaatsen (2 x 1,5 parkeerplaats/kamer) nodig zijn. In het
restaurant zullen 4 tafels worden toegevoegd waarvan er 2 voor de hotelgasten zijn van de 2
toe te voegen nieuwe hotelkamers. Dit betekent dat deze reeds zijn meegenomen in de
parkeernorm voor de hotelkamers. De resterende 2 tafels kennen een parkeernorm van 2
parkeerplaatsen per tafel. Dit betekent dat hiervoor 4 extra parkeerplaatsen benodigd zijn. In
de parkeernorm voor de hotelkamers is reeds rekening gehouden met 0,5 parkeerplaats per
kamer voor overige restaurantbezoekers. Dit betekent dat 1 parkeerplaats (2 x 0,5
parkeerplaats/kamer) minder gerealiseerd kan worden, oftewel 3 extra parkeerplaatsen ten
behoeve van de toe te voegen restauranttafels. De Beautysalon zal geen extra parkeerplaatsen
genereren aangezien deze alleen een functie heeft voor hotelgasten. In totaal betekent
bovenstaande dat ten behoeve van de ontwikkeling 6 extra parkeerplaatsen dienen te worden
gerealiseerd bovenop het huidige aantal van 46 parkeerplaatsen. Voor het hotel met restaurant
zijn daarmee in de toekomstige situatie in totaal 52 parkeerplaatsen nodig.
Het nieuwe plan voorziet in een totaal aantal van 53 parkeerplaatsen (waarvan 10 in een
gebouwde parkeervoorziening). De gebouwde parkeervoorziening in de vorm van een
parkeerkelder zal grotendeels onder de uitbreiding van het hotel worden gerealiseerd. Het
aantal van 53 parkeerplaatsen in de toekomstige situatie zal op basis van de berekende
parkeerbehoefte voldoende zijn om alle te verwachten parkerende gasten, bezoekers en
personeelsleden te kunnen opvangen. Het aspect parkeren vormt voor de ontwikkeling dan ook
geen belemmering. In figuur 4.1 en figuur 4.2 is de buiten- en binnensituatie opgenomen.
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Figuur 4.1 Parkeersituatie buiten

Figuur 4.2 Parkeersituatie binnen
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4.2

Wegverkeerslawaai

Een hotel is geen geluidsgevoelige bestemming in de zin van de Wet geluidhinder omdat
mensen er slechts kortdurend en tijdelijk verblijven. Wel zullen in het kader van het
bouwbesluit gevelmaatregelen worden getroffen om te voldoen aan de wettelijke maximale
binnenwaarde van 33 dB.
Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is, ondanks het ontbreken van wettelijke
plicht, de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai in beeld gebracht. Hiertoe zijn
geluidsberekeningen met Standaard Rekenmethode I uit het Reken- en Meetvoorschrift
geluidhinder 2006 uitgevoerd voor geluidshinder als gevolg van verkeer op de gezoneerde
Duinweg. Hierbij is uitgegaan van een verkeersintensiteitsprognose voor het jaar 2020 op basis
van een door de gemeente aangeleverde verkeerstelling uit 2009. In 2009 bedroeg de
weekdagverkeersintensiteit op de Duinweg circa 5.700 tot 6.600 mvt/etmaal (telling in
september 2009). Uitgaande van een autonome groei met 1% per jaar is de
weekdagverkeersintensiteit voor 2020 geprognosticeerd op 6.200 tot 7.200 mvt/etmaal. Voor
de geluidsberekeningen is uitgegaan van een jaargemiddelde weekdagverkeersprognose van
6.700 mvt/etmaal. Voor de etmaalverdeling is uitgegaan van een gemiddelde van 6,7%
daguurpercentage, 3,7% avonduurpercentage en 0,7% nachtuurpercentage. Voor de
voertuigverdeling is uitgegaan van 97% lichte motorvoertuigen, 1,5% middelzware
motorvoertuigen en 1,5% zware motorvoertuigen. De snelheid op de Duinweg bedraagt
50 km/h, de wegdek- verharding bestaat uit een open elementenverharding met klinkers.
De SRM I-geluidsberekeningen zijn opgenomen in bijlage 1. Uit de berekeningen komt naar
voren dat de geluidsbelasting aan de gevel van de uitbreiding op zowel de eerste als de tweede
verdieping (waarneemhoogten 6 en 9 m) 60 dB bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh. Een
dergelijke geluidsbelasting is relatief hoog maar lager dan de uiterste grenswaarde die geldt
binnen de bebouwde kom van 63 dB. Maatregelen aan de bron (zoals vermindering
verkeersstromen, asfaltering wegdek) zijn om verkeerskundige en kosteneffectiviteitsredenen
niet gewenst. Maatregelen in het overdrachtsgebied (zoals geluidsschermen) zijn uit
stedenbouwkundig en eveneens kosteneffectiviteitsredenen niet gewenst. De geluidsbelasting
exclusief aftrek artikel 110g Wgh bedraagt 65 dB. Dit betekent dat ten behoeve van een
binnenwaarde van 33 dB de gevel van zodanige maatregelen dient te worden voorzien dat deze
een minimale gevelreductie kent van 32 dB. De geluidsbelasting aan de gevel van de
uitbreiding van het hotel wordt aanvaardbaar geacht aangezien de uiterste grenswaarde niet
wordt overschreden en voldoende maatregelen aan de gevel worden getroffen die een
binnenwaarde van 33 dB zullen garanderen.

4.3

Luchtkwaliteit

Beleid en normstelling
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer
luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen.
Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor
stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De
grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.2 weergegeven. De grenswaarden
gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de
Arbeidsomstandighedenwet.
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Tabel 4.1

Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk

stof

toetsing van

grenswaarde

geldig

stikstofdioxide
(NO2)

jaargemiddelde
concentratie

60 µg/m³

2010 tot en met 2014

jaargemiddelde
concentratie

40 µg/m³

vanaf 2015

fijn stof (PM10)1) jaargemiddelde
concentratie

48 µg/m³

tot en met 10 juni 2011

jaargemiddelde
concentratie

40 µg/m³

vanaf 11 juni 2011

24-uurgemiddelde
concentratie

maximaal 35 keer per tot en met 10 juni 2011
jaar meer dan
75 µg/m³

24-uurgemiddelde
concentratie

maximaal 35 keer per vanaf 11 juni 2011
jaar meer dan
50 µg/m³

1)

Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing

(volgens de bij de Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007).

Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan)
uitoefenen indien:







de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden
(lid 1 onder a);
de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening
van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder b1);
bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de
uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die
uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2);
de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie
in de buitenlucht (lid 1 onder c);
het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat
gericht is op het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d).

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke
plannen, uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens, tevens rekening
gehouden met de luchtkwaliteit.
In het Besluit nibm en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke gevallen een project
vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te
worden getoetst. Dit kan het geval zijn wanneer een project een effect heeft van minder dan
3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10.
Onderzoek
Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van een reeds bestaand hotel mogelijk. In
paragraaf 4.1 is bepaald dat de verkeerstoename zeer gering is. Met behulp van de nibm-tool
(http://www.infomil.nl) is berekend dat de concentraties stikstofdioxide (NO2) stof (PM10)
hierdoor niet merkbaar toenemen. Het plan draagt dus niet in betekenende mate bij aan de
luchtkwaliteit, toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit kan derhalve achterwege
blijven.
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt wel inzicht gegeven in de luchtkwaliteit
ter plaatse van het plangebied. Dit wordt gedaan aan de hand van de saneringstool
(www.saneringstool.nl) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort.
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen drukke wegen gelegen, zodat de
concentraties luchtverontreinigende stoffen ter plaatse van het plangebied vrijwel gelijk zullen
zijn aan de achtergrondconcentraties. Uit de saneringstool blijkt dat in 2011 de jaargemiddelde
achtergrondconcentratie stikstof- dioxide (gebruik) ter hoogte van het plangebied onder de
20 µg/m3. In datzelfde jaar ligt de jaargemiddelde achtergrondconcentratie fijn stof (PM10)
onder de 22 µg/m3. In beide gevallen liggen de concentraties ruimschoots onder de
grenswaarden uit de Wlk.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat de Wlk de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat.
Het plan voldoet uit het oogpunt van luchtkwaliteit aan de eisen van een goede ruimtelijke
ordening.

4.4

Milieuhinder en omliggende functies

Normstelling en beleid
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet in ruimtelijke plannen rekening worden
gehouden met afstemming tussen gevoelige functies en milieuhinderlijke functies.
Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden
beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Voor de afstemming tussen functies kan gebruik worden gemaakt van de VNG-publicatie
Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). Deze afstemming beperkt zich tot de volgende
milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.
Als de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, bijvoorbeeld vanwege de aanwezige
functiemenging of de ligging nabij drukke wegen, kunnen kleinere richtafstanden worden
aangehouden. In dat geval wordt het omgevingstype gemengd gebied gehanteerd en met
kleinere richtafstanden gewerkt.
Onderzoek en conclusie
In en rondom het plangebied zijn geen bedrijven gelegen. Wel maakt het bestemmingsplan de
uitbreiding van een hotel mogelijk. Op grond van bovengenoemde VNG-publicatie is een hotel
een milieuhinderlijke activiteit die in categorie 1 valt (zie ook bijlage 2). Door de uitbreiding die
in het bestemmingsplan voorzien is, komt het hotel niet in een andere categorie terecht. Voor
activiteiten uit categorie 1 geldt een richtafstand van 10 m ten opzichte van een rustige
woonwijk. Aangezien woonpercelen direct aan het hotel grenzen, wordt niet aan deze
richtafstand voldaan. De omgeving van het plangebied is in het vigerende bestemmingsplan
bestemd als gemengd gebied. Binnen deze bestemming is de vestiging van detailhandel en
lichte horeca mogelijk. Tevens zijn in de omgeving van het plangebied enkele maatschappelijke
voorzieningen gelegen. Aangezien er sprake is van functiemenging kan het omgevingstype
gemengd gebied gehanteerd worden. Binnen een dergelijk gemengd gebied worden activiteiten
uit categorie 1 van bovengenoemde VNG-publicatie in de directe omgeving van woningen
toelaatbaar geacht. Tevens moet het hotel ook in de nieuwe situatie voldoen aan de
voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat bij de verdere uitwerking rekening
gehouden moet worden met een afvoerpijp van tenminste 2 m boven de hoogste daklijn
binnen een afstand van 25 m. Omdat hier in de huidige situatie al aan wordt voldaan, zal dit
geen verdere consequenties met zich meebrengen. Zeker omdat de eigenaar van het hotel het
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naastgelegen perceel (Duinweg 9) heeft aangekocht en dit de enige woning betreft binnen de
genoemde afstand. Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van woningen sprake is van een goed
woon- en leefklimaat. Het aspect milieuhinder en omliggende functies staat de uitvoering van
het bestemmingsplan niet in de weg.

4.5

Externe veiligheid

Beleid en normstelling
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te
worden gekeken, namelijk:



bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor of water en door buisleidingen.

Onderzoek en conclusie
Uit de provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat in en in de omgeving van het
plangebied geen risicovolle inrichtingen zijn gelegen. Tevens blijkt uit de Circulaire
risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen (2009) en de risicoatlassen vervoer gevaarlijke
stoffen (Aviv, 2001) dat in en in de omgeving van het plangebied geen vervoer van gevaarlijke
stoffen over de weg, over het spoor, over het water of door buisleidingen plaatsvindt.
Geconcludeerd wordt dat het aspect externe veiligheid de uitvoering van het plan niet in de weg
staat.

4.6

Bodem

Normstelling en beleid
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in verband met de
uitvoerbaarheid van een plan onderzoek worden verricht naar de bodemgesteldheid in het
plangebied. Bij functiewijzigingen moet worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is
voor de beoogde nieuwe functie. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone gronden
te worden gerealiseerd.
De provincie Noord-Holland hanteert de richtlijn dat bij de beoordeling van ruimtelijke plannen
ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek,
moet worden verricht. Als uit het historisch onderzoek blijkt dat op de betreffende locatie
sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging dan dient het
volledig verkennend bodemonderzoek te worden verricht.
Onderzoek en conclusie
Ter plaatse van het plangebied is in 2010 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (zie
bijlage 3). Uit dit onderzoek blijkt dat er ter plaatse van het plangebied geen ondergrondse
brandstoftanks aanwezig zijn, er geen sloten zijn gedempt en er niet structureel afval is gestort
of is verbrand. Uit informatie van de milieudienst blijkt dat in de omgeving van het plangebied
één ondergrondse tank aanwezig is (namelijk aan de Burgemeester Peecklaan 4). Tijdens het
veldwerk zijn zintuiglijk zowel in de boven- als ondergrond ter plaatse van alle boringen tot een
diepte van 1,5 m-mv sporen van puin en/of baksteen aangetroffen. Er is visueel geen
asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen. Uit de chemische analyse van
mengmonsters uit de bovengrond blijkt dat het gehalte lood lokaal de tussenwaarde
overschrijdt. Voor de parameters kwik, zink en PAK wordt lokaal de achtergrondwaarde
overschreden. Na uitsplitsing van de mengmonsters wordt in het individuele monster hooguit
een lichte verontreiniging van lood gemeten. In de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten
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koper, kwik, lood en PCB gemeten. In het grondwater zijn geen verontreinigingen
aangetroffen. Geconcludeerd wordt dat de bodem geschikt is voor de beoogde ontwikkeling. De
overschrijdingen zijn namelijk dermate laag dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de
toekomstige bestemming. Het aspect bodemkwaliteit vormt daarom geen belemmering voor de
uitvoering van het plan.
In de uitvoering van het bouwplan is tenslotte nog aanvullend bodemonderzoek nodig onder de
te realiseren parkeergarage en de te slopen woningen. Wanneer de woningen asbest bevatten
is ook na de sloop asbestonderzoek van de bodem nodig. Dit onderzoek zal ten behoeve van de
aanvraag van de omgevingsvergunning worden uitgevoerd.

4.7

Kabels en leidingen

Binnen het plangebied zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig. Ook zijn er geen
hoogspanningslijnen, straalpaden of telecomverbindingen in de omgeving van het plangebied
gelegen. Er wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect kabels en leidingen geen
belemmering oplevert voor de uitvoering van het plan.

4.8

Water

Waterbeheer en watertoets
Vanaf 1 november 2003 is de watertoets wettelijk van toepassing, een procedure waarbij de
initiatiefnemer in een vroeg stadium overleg voert met de waterbeheerder over
waterhuishoudkundige aspecten van ruimtelijke plannen. De watertoets heeft als doel om te
voorkomen dat nieuwe ruimtelijke plannen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer.
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij het
tot stand komen van dit bestemmingsplan is overleg gevoerd met de waterbeheerder over deze
waterparagraaf. De opmerkingen van de waterbeheerder zijn vervolgens verwerkt in deze
waterparagraaf.
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande
de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en
kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het projectgebied relevante
nota's, waarbij het beleid van het waterschap en de gemeente nader wordt behandeld.
Europa:


Kaderrichtlijn Water (KRW).

Nationaal:





Nationale Waterplan (NW);
Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21);
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW);
Waterwet.

Provinciaal:


Provinciaal Waterplan 2010-2015.

Waterschapsbeleid
In het Waterbeheersplan 2010-2015 beschrijft het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier de doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor de drie kerntaken:
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veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon water. Hiermee wil het
hoogheemraadschap anticiperen op de voorspelde extra wateroverlast, droogte en het
verhoogde overstromingsrisico en het bewerkstelligen van een betere waterkwaliteit.
De Keur van het waterschap is een vastgestelde verordening waar gedoogplichten, geboden en
verboden in staan. In dit kader is het van belang te weten dat langs hoofd- en overige
watergangen een zone ligt van respectievelijk 5 m en 2 m ter bescherming van het profiel en
onderhoud. Ook langs waterkeringen ligt een (variabele) zone voor bescherming en onderhoud
van de waterkeringen, voor het realiseren van bouwwerken en het uitvoeren van werken
binnen deze zone dient ontheffing van de Keur te worden aangevraagd.
Gemeentelijk beleid
Het Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen geeft het beleid van de gemeente Bergen weer met
betrekking tot riolering als onderdeel van de openbare ruimte en als onderdeel van het
watersysteem. Dit beleid is opgesteld in overleg met Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en het Ministerie van VROM. De
doelen die de gemeente stelt zijn de inzameling van afvalwater, de inzameling van hemelwater,
transport van ingezameld water, voorkomen van ongewenste emissies en het voorkomen van
overlast voor de omgeving. Belangrijke voorwaarde in de rioleringszorg is: 'doelmatig beheer
en een goed gebruik van de riolering'. Het plan beschrijft aldus hoe de gemeente ervoor zorgt
dat de riolering in stand blijft. Ten slotte is een overzicht opgenomen van de taken van de
rioolbeheerder.
Huidige situatie
Het plangebied ligt aan de Duinweg 11-13 in de kern Schoorl, gemeente Bergen. Momenteel
bestaat het plangebied uit bebouwing, verharding en een kleine tuin.
Bodem en grondwater
Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem uit zand. Er is sprake van
grondwatertrap II. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand ter plaatste van
nature minder dan 0,4 m beneden maaiveld ligt en dat de gemiddeld laagste grondwaterstand
varieert tussen de 0,5 m en de 0,8 m beneden maaiveld. De maaiveldhoogte bedraagt ter
plaatse circa NAP + 7 m.
Waterkwantiteit
Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig.
Veiligheid en waterkeringen
Binnen het plangebied zijn geen waterkeringen aanwezig.
Afvalwater en riolering
Het plangebied is aangesloten op het gemeentelijk gemengde rioleringsstelsel.
Toekomstige situatie
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een parkeerkelder en de uitbreiding van een
hotel mogelijk. Hiertoe worden twee bestaande panden gesloopt.
Waterkwantiteit
Omdat de ontwikkelingen op reeds verhard terrein plaatsvinden worden er geen veranderingen
van het waterhuishoudkundige systeem verwacht.
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Waterkwaliteit
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem geldt een verbod op het
toepassen van zink, lood, koper en PAK's-houdende bouwmaterialen.
Veiligheid en waterkeringen
De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de waterveiligheid in de omgeving.
Afvalwater en riolering
Conform de Leidraad Riolering West-Nederland en vigerend waterschapsbeleid is het voor
nieuwbouw verplicht een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater
niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terechtkomt. Huishoudelijk afvalwater wordt aangesloten
op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater zijn hier twee mogelijkheden. Óf het
wordt aangesloten op open water in de directe omgeving, óf hemelwater wordt geïnfiltreerd in
de bodem. In het bouwplan wordt rekening gehouden met infiltratie van hemelwaterafvoer
aangezien er in de omgeving geen open water voorkomt. Dit kan technisch gezien worden
opgelost en zal in een later stadium van de procedure (omgevingsvergunning) nader worden
uitgewerkt. Hierdoor zal hemelwater niet in de gemeentelijke riolering terecht komen.
Voor het aanleggen van de parkeerkelder zal een bemaling noodzakelijk zijn. De
waterbeheerder stelt dat voor het onttrekken van grondwater en/of lozingen op het
oppervlaktewater een vergunningaanvraag of melding moet worden gedaan. Dit zal in een later
stadium bij het hoogheemraadschap worden aangevraagd.
Conclusie
De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter
plaatse.

4.9

Ecologie

Samenvatting
Deze paragraaf betreft een samenvatting van het uitgebreide bureauonderzoek zoals
opgenomen in bijlage 4.
Huidige situatie
Het plangebied bestaat uit bebouwing en tuin met opgaande beplanting.
Beoogde ontwikkelingen
In het plangebied worden twee bestaande gebouwen gesloopt en breidt het hotel uit. Hiervoor
moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:





sloopwerkzaamheden;
verwijderen beplanting en bomen;
bouwrijp maken;
bouwwerkzaamheden.

Resultaten onderzoek
Gebiedsbescherming
Zo'n 80 m ten westen van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen
(tevens Provinciale Ecologische Hoofdstructuur). De ingrepen in het plangebied hebben,
vanwege de ligging buiten het Natura 2000-gebied en het feit dat alleen habitattypen zijn
aangewezen, geen effect op de instandhoudingsdoelen van de Schoorlse Duinen.
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Soortenbescherming
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van
beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat
overtredingen van de Flora- en faunawet (Ffw) niet optreden.
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van bestaande gebouwen en de uitbreiding van het
hotel. De benodigde werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kunnen leiden tot
aantasting van te beschermen natuurwaarden.
In het plangebied komen naar verwachting de volgende soorten voor:
vrijstellingsregeling tabel 1
Flora- en faunawet

mol, egel en veldmuis
bruine kikker, gewone pad en de
middelste groene kikker

ontheffingsregeling tabel 2
Flora- en faunawet
tabel 3
vogels







geen
bijlage 1 AMvB

geen

bijlage IV HR

geen

cat. 1 t/m 4

geen

cat. 5

koolmees, pimpelmees,
spreeuw, ekster en zwarte kraai

Er zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1-soorten van de Ffw waarvoor een
vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Ffw geldt.
De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door werkzaamheden
buiten het broedseizoen (globaal van 15 maart tot en met 15 juli) te laten starten.
Uit een verkennende veldinventarisatie (zie bijlage 5) is gebleken dat het plangebied geen
bijzondere functie heeft voor vleermuizen of broedvogels met vaste nesten. De ingreep in
het plangebied heeft dan ook geen gevolgen voor deze soorten.
Vestiging van de rugstreeppad (tabel 3-soort) in het plangebied dient te worden
voorkomen (en daarmee een ontheffingprocedure). Het plangebied dient daarom
(voorafgaand aan het uitvoeren van mogelijke grondwerkzaamheden) volledig
afgeschermd te worden met antiworteldoek. De antiworteldoek dient een hoogte van
40/50 cm te hebben en dient 5 cm in de grond te worden geplaatst. Bovendien wordt
aanbevolen de werkzaamheden op elkaar te laten aansluiten, zodat exemplaren van de
rugstreeppad geen kans krijgen zich te vestigen in het gebied. Dit dient dan niet in het
najaar of de winter te gebeuren, maar in het late voorjaar en de zomer, omdat anders de
padden al op zoek zijn naar winterverblijfplaatsen in de grond.

Conclusie
De ontwikkeling met betrekking tot de uitbreiding van het hotel gaat niet in tegen hetgeen
gestelde in de Flora- en faunawet. Uit veldonderzoek blijkt dat het plangebied geen bijzondere
functies heeft voor vleermuizen of broedvogels met vaste nesten. Wel dient bij de bouw
rekening te worden gehouden met de rugstreeppad zoals hiervoor omschreven.
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4.10 Archeologie
Regelgeving en beleid
Wet archeologische monumentenzorg
Op 1 september 2007 is de wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden.
Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse
wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de
bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen:
'de veroorzaker betaalt'.
Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan
dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer
voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De
uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de
belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het
archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor
een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor
het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet
tot de mogelijkheden behoort.
Onderzoek
Volgens de archeologische waardenkaart van de provincie Noord-Holland zijn er in het
plangebied geen bekende archeologische waarden aanwezig. Ten noorden van het plangebied
zijn er wel waardevolle en zeer waardevolle archeologische gebieden bekend. In het kader van
het bestemmingsplan Dorpskern Schoorl en omliggende kernen is een bureauonderzoek naar
de archeologische waarden uitgevoerd door Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed
Noord-Holland. Het onderhavige plangebied is daarin aangewezen als archeologisch waardevol
gebied van de derde categorie. In dit archeologieregime dient bij grondroerende
werkzaamheden binnen een planomvang van 500 m² of groter met de aanwezigheid van
archeologische waarden rekening gehouden te worden.
Conclusie
Het plangebied is nu grotendeels bebouwd. Dat betekent dat in het verleden de bodem reeds
verstoord is. De ingreep is bovendien kleiner dan 500 m². Dit betekent dat er geen nader
archeologisch onderzoek nodig is. Eventuele vondsten gedaan tijdens bijvoorbeeld de
planuitvoering vallen wel onder de meldingsplicht zoals vastgelegd in artikel 53 van de Wet op
de archeologische monumentenzorg. Tijdens de grondwerkzaamheden wordt, gelet op de
vondsten op naburige percelen, geadviseerd een archeoloog ter plaatse te hebben. In het
bestemmingsplan zal, conform de regeling van de gemeente Bergen, een dubbelbestemming
worden opgenomen ten behoeve van archeologische waarde.
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Hoofdstuk 5

5.1

Juridische planbeschrijving

Inleiding

Het plangebied maakte voorheen deel uit van het bestemmingsplan Bergen Schoorl - kernen en
buurtschappen, dat op 23 juni 2009 is vastgesteld. Voor de bestemmingslegging van de
ontwikkelingslocatie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij dit bestemmingsplan. Er wordt
echter ook rekening gehouden met de wijze van presenteren door gebruik te maken van het
Standaard Vergelijkbaar Bestemmingsplan 2008 (SVBP2008) die sinds 1 januari 2010 verplicht
is. Het bestemmingsplan Schoorl - kernen en buurtschappen voldoet nog niet aan de
SVBP2008. De regels zijn als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 komen de Inleidende regels aan
bod. Het betreft hier de Begrippen (artikel 1) en de Wijze van meten (artikel 2). In hoofdstuk 2
Bestemmingsregels zijn de regels behorende bij de verschillende bestemmingen opgenomen
(artikel 3 en 4). Hoofdstuk 3 Algemene regels bevat verschillende algemene bepalingen die van
toepassing zijn (artikel 5 tot en met 10). Tot slot zijn de Overgangs- en slotregel opgenomen in
hoofdstuk 4 (artikel 11 en 12).
In paragraaf 5.2 wordt een toelichting gegeven op de wijze van bestemmen. Hierbij wordt
allereerst ingegaan op de verschillende bestemmingen. Vervolgens wordt ingegaan op de
overige bepalingen.

5.2

Bestemmingen

5.2.1

Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd die in de regels worden gehanteerd. Bij de
toetsing aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende
begrippen toegekende betekenis.
Artikel 2 Wijze van meten
Dit artikel geeft aan hoe hoogte- en andere maten die bij het bouwen in acht genomen dienen
te worden, gemeten moeten worden.
5.2.2

Juridische planbeschrijving

Artikel 3 Horeca
Het hotel in het plangebied krijgt de bestemming Horeca. Deze horecavestiging wordt in
aansluiting op de bestaande horecaregeling positief bestemd, waarbij alleen horeca-activiteiten
in categorieën (1a, 1b en 1c) zijn toegestaan vanwege het overwegende woonkarakter. De
aanduiding op de verbeelding (1c) staat toe dat er horeca uit ten hoogste categorie 1c mogelijk
wordt gemaakt. De bebouwing is alleen toegestaan binnen het bouwvlak. Binnen de
bestemming Horeca zijn onder andere ook een terras, groen- en parkeervoorzieningen
mogelijk. Omdat de ondergrondse parkeergarage gedeeltelijk buiten het bouwvlak ligt, is een
bouwaanduiding opgenomen teneinde dit mogelijk te maken. In de algemene bouwregels zijn
regels opgenomen ten behoeve van de goot- en bouwhoogte van de het gebouw. Deze staan op
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de verbeelding aangegeven. De goothoogte mag plaatselijk worden overschreden ten behoeve
van een trappenhuis. Gebouwen moeten zijn afgedekt met een kap, mits op de verbeelding is
aangegeven dat de nokhoogte hoger is dan de goothoogte. De kap dient een helling van
tenminste 30° en ten hoogste 65° te hebben en mag worden onderbroken door een platte
afdekking ter hoogte van de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte. Ten slotte is aan de
voorzijde (Duinweg) tegen de bestaande bebouwing aan, een nieuwe entree bedacht. Deze
entree fungeert tevens als verbinding tussen de bestaande en de nieuwe bebouwing. De nieuwe
entree is plat afgedekt en heeft een goot- en bouwhoogte van 5 m.
De hoogte van erf en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak niet meer bedragen dan 2
m en buiten het bouwvlak niet meer bedragen dan 1 m. Overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, mogen niet meer dan 3 m bedragen.
Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van de categorieën zoals
vermeld in de Staat van Horeca activiteiten, mits de bedrijvigheid naar aard en invloed op de
omgevings past binnen de toegestane horeca-categorie.
Artikel 4 Waarde - Archeologie - III
De dubbelbestemming Archeologisch waardevol gebied is gehanteerd voor het gehele
plangebied. Voor het plangebied geldt regime III (Waarde - Archeologie - III, Overig gebied).
Er is qua naamgeving aangesloten op het bestemmingsplan Schoorl - kernen en
buurtschappen.
In dit archeologieregime dient bij grondroerende werkzaamheden binnen een planomvang van
500 m² of groter met de aanwezigheid van archeologische waarden rekening gehouden te
worden en een archeologisch vooronderzoek plaats te vinden.
In de regels van de dubbelbestemming is aangegeven wat is toegestaan binnen het
archeologisch regime. Bouwen op gronden waarvoor het regime III geldt, is verboden voor
bouwwerken groter dan 500 m². Hiervan kan worden afgeweken indien door middel van een
archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische
waarden aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor een aantal werken en werkzaamheden.
5.2.3

Algemene regels

Artikel 5 Antidubbeltelregel
Het doel van de antidubbeltelbepaling is te voorkomen dat, wanneer volgens een
bestemmingsplan bepaalde gebouwen niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel
mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander
gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.
Artikel 6 Algemene bouwregels
De op de verbeelding aangegeven bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen
worden overschreden met kleine bouwdelen. In dit artikel is geregeld hoe groot de
overschrijding mag zijn en onder welke voorwaarden.
Artikel 7 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening
Bij globale bestemmingsplannen bestaat de kans dat bij toetsing van bouwaanvragen sprake is
van aanvullende werking van de bouwverordening, omdat het bestemmingsplan ter zake van
de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening (zoals rooilijnen) niets regelt. Deze
aanvullende werking kan ongewenst zijn, omdat het bestemmingsplan met opzet globaal is
gehouden ten aanzien van deze onderwerpen. Artikel 7 voorkomt dat bepalingen uit de
bouwverordening alsnog van toepassing kunnen zijn.
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Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
Voor ondergeschikte afwijkingen van het bestemmingsplan is een algemene bevoegdheid tot
afwijken opgenomen. De onderhavige regeling voorziet in verband met de gewenste
duidelijkheid, in een objectieve begrenzing van het toepassingsbereik van de ontheffing.
Artikel 9 Algemene wijzigingsregels
In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van kleine overschrijdingen
van de bestemmingsgrenzen.
Artikel 10 Werking wettelijke regelingen
In de regels bij bestemmingsplannen wordt in een (toenemend) aantal gevallen met verwijzing
naar een (andere) wettelijke regeling een procedure, begrip en/of functie uit die andere
regeling van toepassing verklaard. Zo ook in dit bestemmingsplan.
Sinds jaar en dag mag van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) een
bestemmingsplan slechts volgens de vereiste procedure van de Wro worden gewijzigd en heeft
de Afdeling er bezwaren tegen dat een plan impliciet kan worden gewijzigd, zoals het geval kan
zijn als zonder verdere aanduiding een van-toepassing-verklaring van een wettelijke regeling in
de planregels is opgenomen.
Het is dan ook nodig dat verwijzingen naar toepasbare wettelijke regelingen worden gefixeerd,
namelijk naar de tekst ervan zoals die op het moment van vaststelling van het plan gold. Wordt
dit nagelaten dan bestaat het risico dat de ABRS een vastgesteld bestemmingsplan alsnog
vernietigt.
5.2.4

Overgangs- en slotregel

Artikel 11 Overgangsrecht
In artikel 3.2.1. van het Bro zijn standaardregels opgenomen met betrekking tot het
overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik. Deze maken onderdeel uit van dit
bestemmingsplan.
Artikel 12 Slotregel
Het laatste artikel van de regels betreft de citeertitel van het onderhavige bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 6

6.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

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

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In het kader van de inspraakverordening van de gemeente Bergen heeft het
voorontwerpbestemmingsplan vanaf 6 januari 2011 gedurende vier weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode zijn ingezetenen en andere belanghebbenden in de gelegenheid
gesteld om (mondeling of schriftelijk) zijn of haar reacties aan het college van burgemeester en
wethouders bekend te maken. In deze periode is één inspraakreactie binnengekomen alsmede
vier overlegreacties. Er is een nota Inspraak en overleg opgesteld (bijlage 6) waarin de
inspraakreactie (bijlage 7) en overlegreacties (bijlage 8) zijn samengevat en van een
beantwoording zijn voorzien.

6.3

Ruimtelijke uitvoerbaarheid

De uitbreiding van Hotel Merlet is getoetst aan de verschillende aspecten die betrekking hebben
op de ontwikkeling. In het onderliggende bestemmingsplan is onderzocht of de ontwikkeling
inpasbaar is op stedenbouwkundig gebied en op het gebied van verkeer, milieu, water, ecologie
en archeologie. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt.
Wel dient er rekening gehouden te worden met de verschillende condities zoals gesteld in de
sectorale paragrafen. Hieronder worden de belangrijkste conclusies weergegeven.
De uitbreiding van het hotel zorgt binnen de kern Schoorl voor een kwaliteitsverbetering op het
gebied van recreatie en toerisme. Het hotel is gelegen aan één van de toegangswegen van de
kern en fungeert daarmee als opvallend element en visitekaartje voor de kern. Met de
uitbreiding kan het hotel zich verder profileren als een attractief en uniek hotel en restaurant in
de omgeving.
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Qua oppervlakte is de uitbreiding groter dan de huidige bebouwing. Het nieuw te bouwen
gedeelte wordt, vanaf de straat gezien, verder naar achteren gebouwd en de achtergevel zal
verder op het achterliggende terrein worden gerealiseerd waardoor de diepte van het gebouw
toeneemt. Doordat de uitbreiding verder naar achteren staat dan de bestaande bebouwing, is
het niet dominant in het straatbeeld aanwezig. De hoogte van de nieuwe bebouwing zal
toenemen in vergelijking met de huidige bebouwingshoogte, maar is niet storend voor
omwonenden. De eigenaar van het hotel heeft het naastgelegen perceel (nr. 9) gekocht
waardoor de uitbreiding niet leidt tot verslechtering van het woongenot op het naburige
perceel. De materialisering en het kleurgebruik zijn afgestemd op de bestaande bebouwing,
waarmee de uitbreiding van het hotel tevens voldoet aan de eisen die de welstandscommissie
stelt ten aanzien van de beeldkwaliteit (hoofdstuk 3). Tevens past de uitbreiding binnen het
vigerende beleid dat wordt gevoerd door de gemeente, provincie en het Rijk (hoofdstuk 2).
Door de ontwikkeling en herindeling van het plangebied voorziet het hotel ook in de toekomst
in voldoende parkeerplaatsen (paragraaf 4.1). De geluidsbelasting is relatief gezien hoog, maar
valt binnen de daarvoor gestelde uiterste grenswaarden. Wel dient hierbij aandacht te worden
besteed aan de binnenwaarde van 33 dB. Indien voldoende maatregelen aan de gevel van de
uitbreiding worden getroffen die deze binnenwaarde garanderen, staat het aspect
geluidsbelasting de uitbreiding niet in de weg.
Ten aanzien van de milieuaspecten kan worden geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn
voor de uitbreiding van het hotel. Er is onderzoek gedaan naar de omliggende functies, de
bodemkwaliteit, de externe veiligheid en de luchtkwaliteit ter plaatse. Uit deze onderzoeken is
gebleken dat het plan voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Wel dient het
hotel te voldoen aan de eisen die gesteld worden in het Activiteitenbesluit (zie paragraaf 4.4).
In hoofdstuk 4 wordt ten slotte ook ingegaan op de aspecten water, ecologie en archeologie. In
paragraaf 4.8 wordt de conclusie getrokken dat de ontwikkeling de waterhuishouding ter
plaatse niet verstoort. Op het gebied van ecologie is een verkennende veldinventarisatie naar
het voorkomen van vleermuizen en vogels uitgevoerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat de sloop
van de woning aan de Duinweg en de bouw van de uitbreiding niet van invloed is op de vogels
en vleermuizen ter plaatse. Omdat het plangebied binnen het archeologische regime III valt,
maar minder oppervlakte dan 500 m² beslaat, is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.
Wel wordt aangeraden om een archeoloog tijdens de grondwerkzaamheden ter plaatse te
hebben gelet op de vondsten op naburige percelen.
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Bijlage 1

SRM 1 - geluidsberekening
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Hotel Merlet Schoorl

1

Ontvanger
Omschrijving

: Duinweg
: Hotel Merlet Schoorl

Rijlijn

: Duinweg Merlet

Wegdekhoogte [m]
Verhardingsbreedte [m]
Bodemfactor [-]
Objectfractie [-]
Zichthoek [grad]
Wegdektype [-]

:
:
:
:
:

Waarneemhoogte [m]

0.00
3.00
0.56
0.00
127
: 9 - Gewone elementenverharding

Afstand horizontaal [m]
Afstand schuin [m]
Afstand kruispunt [m]
Afstand obstakel [m]

Q_etmaal
% Daguur
% Avonduur
% Nachtuur
Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie
Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek
1 Motorrijwielen
0.00
0.00
0.00
50
0.00
2 Lichte Motorvoertuigen
97.00
97.00
97.00
50
4.00
3 Middelzware Motorvoert...
1.50
1.50
1.50
50
4.00
4 Zware Motorvoertuigen
1.50
1.50
1.50
50
4.00
5 Bromfietsen
0.00
0.00
0.00
50
0.00
Totaal
100.00
100.00
100.00
C_optrek
Resultaten in dB(A)
C_reflectie
C_zichthoek
D_afstand
D_lucht
D_bodem
D_meteo

:
:
:
:
:
:

Standaard rekenmethode 1 V1.40

0.00
0.00
11.17
0.10
1.71
0.26

LAeq, dag
LAeq, avond
LAeq, nacht
Aftrek Art. 110g [dB]
Lden, excl. Art.110g [dB]
Lden, incl. Art.110g [dB]

:

:
:
:
:

6.0

12.00
13.10
0.00
0.00

:
:
:
:

6700.00
6.70
3.70
0.70

E_dag E_avond E_nacht
0.00
0.00
0.00
77.17
74.59
67.36
65.72
63.14
55.91
68.68
66.10
58.87
0.00
0.00
0.00
78.01
75.43
68.20
----

:
:
:
:
:
:

64.76
62.18
54.95
5
65
60

4/14/2010 5:40:43 PM, blz. 1

Hotel Merlet Schoorl

1

Ontvanger
Omschrijving

: Duinweg
: Hotel Merlet Schoorl

Rijlijn

: Duinweg Merlet

Wegdekhoogte [m]
Verhardingsbreedte [m]
Bodemfactor [-]
Objectfractie [-]
Zichthoek [grad]
Wegdektype [-]

:
:
:
:
:

Waarneemhoogte [m]

0.00
3.00
0.56
0.00
127
: 9 - Gewone elementenverharding

Afstand horizontaal [m]
Afstand schuin [m]
Afstand kruispunt [m]
Afstand obstakel [m]

Q_etmaal
% Daguur
% Avonduur
% Nachtuur
Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie
Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek
1 Motorrijwielen
0.00
0.00
0.00
50
0.00
2 Lichte Motorvoertuigen
97.00
97.00
97.00
50
4.00
3 Middelzware Motorvoert...
1.50
1.50
1.50
50
4.00
4 Zware Motorvoertuigen
1.50
1.50
1.50
50
4.00
5 Bromfietsen
0.00
0.00
0.00
50
0.00
Totaal
100.00
100.00
100.00
C_optrek
Resultaten in dB(A)
C_reflectie
C_zichthoek
D_afstand
D_lucht
D_bodem
D_meteo

:
:
:
:
:
:

Standaard rekenmethode 1 V1.40

0.00
0.00
11.63
0.11
1.74
0.20

LAeq, dag
LAeq, avond
LAeq, nacht
Aftrek Art. 110g [dB]
Lden, excl. Art.110g [dB]
Lden, incl. Art.110g [dB]

:

:
:
:
:

9.0

12.00
14.56
0.00
0.00

:
:
:
:

6700.00
6.70
3.70
0.70

E_dag E_avond E_nacht
0.00
0.00
0.00
77.17
74.59
67.36
65.72
63.14
55.91
68.68
66.10
58.87
0.00
0.00
0.00
78.01
75.43
68.20
----

:
:
:
:
:
:

64.32
61.74
54.51
5
65
60

4/14/2010 5:40:43 PM, blz. 2
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Bijlage 2
Toelichting op de Staat van Horecaactiviteiten

Mieuzonering van horeca-activiteiten
De problematiek van hinder door horecabedrijven onderscheidt zich als zodanig nauwelijks van
de problematiek van hinder veroorzaakt door 'gewone' niet-agrarische bedrijven. Bij het
opstellen van de in de regels opgenomen Staat van Horeca-activiteiten en het daarmee
samenhangende toelatingsbeleid is daarom nauw aangesloten bij de Staat van
Bedrijfsactiviteiten die al veel langer in bestemmingsplannen wordt toegepast.
Ook voor horecabedrijven bieden de Wet milieubeheer en de APV onvoldoende mogelijkheden
om alle relevante vormen van hinder te voorkomen. De milieuzonering van horecabedrijven in
het bestemmingsplan richt zich in aanvulling op de beide genoemde instrumenten op de
volgende vormen van hinder:



geluidshinder door afzonderlijke inrichtingen in een rustige omgeving;
(cumulatieve) geluidshinder buiten de inrichting(en) en verkeersaantrekkende
werking/parkeerdruk.

Analoog aan de regeling voor 'gewone' bedrijven worden bij de uitwerking van een ruimtelijk
beleid voor hinderlijke horeca-activiteiten drie stappen onderscheiden:




indelen van activiteiten in ruimtelijk relevante hindercategorieën;
onderscheiden van gebiedstypen met een verschillende hindergevoeligheid;
uitwerken van een beleid in hoofdlijnen: in welke gebieden zijn welke categorieën in het
algemeen toelaatbaar.

De onderstaande toelichting gaat nader in op de gehanteerde hindercategorieën en het
algemene toelatingsbeleid voor deze categorieën. Opgemerkt wordt dat naast de criteria ter
voorkoming van ongewenste horeca-activiteiten ook ruimtelijk-functionele overwegingen een
rol kunnen spelen bij het ruimtelijk beleid voor horeca-activiteiten; daarop wordt op deze plaats
niet ingegaan.
Gehanteerde criteria
Voor een indicatie van de mate van hinder veroorzaakt door horeca-activiteiten biedt de
basiszoneringslijst uit de VNG-publicatie 'bedrijven en milieuzonering' een goed vertrekpunt.
De daar gehanteerde, nogal grove benadering behoeft echter voor een in de praktijk bruikbare
Staat van Horeca-activiteiten aanvulling en nadere motivering. In aanvulling op de gegevens
uit de VNG-publicatie is gebruikgemaakt van de volgende ruimtelijk relevante criteria:


de voor verschillende soorten horeca-inrichtingen over het algemeen gebruikelijke
openingstijden; deze zijn voor het optreden van hinder uiterst relevant; het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en de circulaire industrielawaai hanteren
immers voor de dag-, avond- en nachtperiode verschillende milieunormen (er wordt hier
nadrukkelijk gesproken over openingstijden die normaal gesproken verbonden zijn aan het
functioneren van een type horecabedrijf; de toelaatbare openingstijden van een individueel
bedrijf worden niet via het bestemmingsplan bepaald maar middels de vergunning op
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grond van de APV);
de mate waarin een bedrijfstype naar verwachting bezoekers en in het bijzonder bezoekers
per auto en/of brommers (scooters) aantrekt.

Categorieën van horeca-activiteiten
Mede op grond van bovengenoemde criteria worden in de Staat van Horeca-activiteiten de
volgende drie categorieën onderscheiden (waarvan één categorie met drie subcategorieën):
4.

'lichte horeca': Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn
geopend (in hoofdzaak verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts
beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken: restaurants, cafetaria's, ijssalons en
dergelijke. Het gaat daarbij dus om bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in
woongebieden niet wenselijk zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden
dient mede in relatie tot de verkeersontsluiting een nadere afweging plaats te vinden. In
deze categorie zijn de volgende subcategorieën onderscheiden:
1a.
qua exploitatie aan detailhandelsfunctie verwante horeca die in de
praktijk nauwelijks van de eigenlijke detailhandel kunnen worden onderscheiden
zoals ijssalons, cafetaria's, snackbars en dergelijke; met name in
centrumgebieden kan het in verband met ruimtelijk-functionele aspecten gewenst
zijn deze groep als afzonderlijke categorie te beschouwen;
1b.

overige lichte horeca: restaurants;

1c.
bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking:
grotere restaurants, grotere hotels, McDrives e.d.
2. 'middelzware horeca': Bedrijven die normaal gesproken ook 's nachts geopend zijn en
die daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: cafés, bars,
biljartcentra, zalenverhuur e.d. Deze bedrijven zijn over het algemeen alleen toelaatbaar
in weinig gevoelige gebieden, zoals gebieden met primair een functie voor detailhandel en
voorzieningen.
3. 'zware horeca': Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn
geopend en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder
voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende werking,
daarmee gepaard gaande hinder op straat en parkeeroverlast): dancings, discotheken en
partycentra. Deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke bedrijven
aangewezen gebieden.
Flexibiliteit
De Staat van Horeca-activiteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om
hinder door horeca-activiteiten in te schatten. De lijst van activiteiten is bovendien
tijdgebonden. Het komt in de praktijk dan ook voor dat een bepaald horecabedrijf als gevolg
van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een aangepaste werkwijze
(bijvoorbeeld geen openstelling noodzakelijk in de nachturen) of bijzondere voorzieningen
minder hinder veroorzaakt dan in de Staat van Horeca-activiteiten is verondersteld. In het
betreffende artikel van de planregels is daarom bepaald dat het bevoegd gezag bij een
omgevingsvergunning kan afwijken van de Staat van Horeca-activiteiten en een dergelijk
bedrijf één categorie lager kan indelen. Dit betekent bijvoorbeeld van categorie 3 naar 2. Bij
categorie 1, met een onderverdeling in subcategorieën, wordt daarbij bedoeld dat een
omgevingsvergunning tot de laagste subcategorie mogelijk is (dus van categorie 2 naar
maximaal 1a, maar bijvoorbeeld ook van 1c naar 1b). Om een omgevingsvergunning te kunnen
verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving
vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie. Deze beoordeling
dient met name te worden getoetst aan het aspect geluidshinder.
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Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde horeca-activiteiten zich aandienen, niet zijn genoemd in
de Staat van Horeca-activiteiten. Wanneer deze bedrijven wat betreft milieubelasting gelijk
kunnen worden gesteld met volgens de bestemmingsregeling toegestane horecabedrijven kan
voor de vestiging van deze bedrijven eveneens een omgevingsvergunning worden verleend.
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Bijlage 3

Verkennend bodemonderzoek
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Bijlage 4

Bureauonderzoek flora en fauna

In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is
vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan
deze ontwikkelingen - wat ecologie betreft - moeten worden getoetst. Hierbij is een
onderscheid gemaakt tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald
en het toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van Rijk, provincie en gemeente.
Huidige situatie
Het plangebied bestaat uit bebouwing en tuin met opgaande beplanting.
Beoogde ontwikkelingen
In het plangebied worden twee bestaande gebouwen gesloopt en breidt het hotel uit. Hiervoor
moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:





sloopwerkzaamheden;
verwijderen beplanting en bomen;
bouwrijp maken;
bouwwerkzaamheden.

Toetsingskader
Beleid
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische
verbindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt in de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur (PEHS).
Normstelling
Flora- en faunawet
Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (Ffw) van toepassing. Deze wet is gericht
op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw bevat
onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren
van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste
rust- en verblijfplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 'licht' en 'zwaar'
beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik, gelden voor
sommige, met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er is dan
sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is,
bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor de zwaar beschermde
soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, indien:


er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en
bosbouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang);
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er geen alternatief is;
geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende
vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen,
aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. Met betrekking tot
vogels hanteert LNV de volgende interpretatie van artikel 11:
'De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar
gebroed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én
slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende
uitzonderingen, te weten:
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het gehele
seizoen:
1.
2.

3.

4.

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in
gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).
Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin
zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor
de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek,
gierzwaluw en huismus).
Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke)
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld:
ooievaar, kerkuil en slechtvalk).
Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd
In de 'aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten
aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.
5.

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.
De soorten uit categorie 5 vragen wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet
jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.'

De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan moet
worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat.
Natuurbeschermingswet 1998
Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 oktober
2005 in werking is getreden, van belang. Deze wet onderscheidt drie soorten gebieden, te
weten:
a.
b.
c.

door de minister van LNV aangewezen gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en
Habitatrichtlijn;
door de minister van LNV aangewezen beschermde natuurmonumenten;
door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.

De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de
vorm van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten
of de minister van LNV). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door
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middel van het bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben een externe
werking, zodat ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen
veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats.
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de
Natuurbeschermingswet 1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval
wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat
daarvoor geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden
verkregen.
Onderzoek
Gebiedsbescherming
Het plangebied maakt geen deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Het
plangebied vormt ook geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde
status, zoals Natura 2000. Slecht 80 m ten westen van het plangebied ligt het Natura
2000-gebied Schoorlse Duinen, tevens PEHS. Het is een habitatrichtlijngebied. In het gebied
zijn alleen diverse habitattypen aangewezen, er zijn geen soorten aangewezen.
De Schoorlse Duinen vormen een brede duinstrook tussen de gemeente Bergen en de
Hondsbossche Zeewering. Hier bevinden zich de hoogste duinen van ons land, tot maximaal
58 m boven zeeniveau. Tussen de duinruggen liggen uitgestrekte valleien. De droge duinen en
valleien zijn over een grote oppervlakte begroeid met heide, waarvan de bijbehorende
vogelfauna goed ontwikkeld is. Aan de binnenduinrand komen enkele oude loofbossen voor.
Figuur B.1
Duinen

Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebied Schoorlse
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Soortenbescherming
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het plangebied,
algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (Broekhuizen, 1992;
Limpens, 1997; www.ravon.nl; FLORON, 2002; en www.waarneming.nl) waarin de
waarnemingen zijn aangegeven. In 2010 is ook een verkennend veldonderzoek uitgevoerd om
de geschiktheid van de locatie voor vleermuizen en broedvogels met vaste nesten te bepalen
(zie bijlage 5).
Planten
Op basis van bekende verspreidingsgegevens en de aanwezige biotopen kan worden gesteld
dat het plangebied geen bijzondere of beschermde soorten herbergt.
Vogels
In het opgaand groen binnen het plangebied kunnen algemeen voorkomende vogelsoorten als
pimpelmees, koolmees, staartmees, roodborst, spreeuw en ekster hun leefgebied hebben. Uit
het verkennende veldonderzoek blijkt dat het plangebied geen functie heeft voor broedvogels
met vaste nesten. De bomen bieden mogelijk nestgelegenheid aan de kraai. De omgeving van
het plangebied is voldoende geschikt als leefgebied voor vogels.
Zoogdieren
De Atlas van de Nederlandse zoogdieren (Broekhuizen, 1992) laat zien dat in de omgeving van
het plangebied soorten als mol, egel en veldmuis voorkomen. Gezien de voorkomende
biotopen, hebben alle genoemde soorten een verblijfplaats in het plangebied. Uit de
verkennende veldinventarisatie blijkt dat het plangebied geen bijzondere functie heeft voor
vleermuizen.
Amfibieën
Gezien de voorkomende biotopen zijn algemene soorten als bruine kikker, groene kikker en
gewone pad te verwachten in het plangebied. In de omgeving van het plangebied is ook het
voorkomen van de zwaar beschermde rugstreeppad bekend. Het plangebied is op dit moment
niet geschikt als verblijfplaats voor de rugstreeppad, maar de soort zou door de
grondwerkzaamheden aangetrokken kunnen worden. Het gebruik van antiworteldoek voor de
bouwwerkzaamheden is hierbij van belang.
Overige soorten
Het plangebied is ongeschikt als biotoop voor beschermde vissen, reptielen en insecten
(vlinders, sprinkhanen en libellen). De genoemde beschermde soortengroepen stellen hoge
eisen aan hun leefgebied; het plangebied voldoet hier niet aan.
In tabel B.1 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar
verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen.
Tabel B.1

Beschermde soorten binnen het plangebied en het beschermingsregime

vrijstellingsregeling
Flora- en faunawet

tabel 1

mol, egel en veldmuis
bruine kikker, gewone pad en de
middelste groene kikker

ontheffingsregeling
Flora- en faunawet

tabel 2

geen

tabel 3

bijlage 1 AMvB geen
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vogels

bijlage IV HR

geen

cat. 1 t/m 4

geen

cat. 5

koolmees, pimpelmees, spreeuw,
ekster en zwarte kraai

Toetsing en conclusie
Gebiedsbescherming
Zo'n 80 m ten westen van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen
(tevens Provinciale Ecologische Hoofdstructuur). De ingrepen in het plangebied hebben,
vanwege de ligging buiten het Natura 2000-gebied en het feit dat alleen habitattypen zijn
aangewezen, geen effect op de instandhoudingsdoelen van de Schoorlse Duinen.
Soortenbescherming
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van
beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat
overtredingen van de Ffw niet optreden.
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van bestaande gebouwen en de uitbreiding van het
hotel. De benodigde werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kunnen leiden tot
aantasting van te beschermen natuurwaarden.






Er zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1-soorten van de Ffw waarvoor een
vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Ffw geldt.
De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door werkzaamheden
buiten het broedseizoen (globaal van 15 maart tot en met 15 juli) te laten starten.
Uit een verkennende veldinventarisatie (zie bijlage 5) is gebleken dat het plangebied geen
bijzondere functie heeft voor vleermuizen of broedvogels met vaste nesten. De ingreep in
het plangebied heeft dan ook geen gevolgen voor deze soorten.
Vestiging van de rugstreeppad (tabel 3-soort) in het plangebied dient te worden
voorkomen (en daarmee een ontheffingprocedure). Het plangebied dient daarom
(voorafgaand aan het uitvoeren van mogelijke grondwerkzaamheden) volledig
afgeschermd te worden met antiworteldoek. De antiworteldoek dient een hoogte van
40/50 cm te hebben en dient 5 cm in de grond te worden geplaatst. Bovendien wordt
aanbevolen de werkzaamheden op elkaar te laten aansluiten, zodat exemplaren van de
rugstreeppad geen kans krijgen zich te vestigen in het gebied. Dit dient dan niet in het
najaar of de winter te gebeuren, maar in het late voorjaar en de zomer, omdat anders de
padden al op zoek zijn naar winterverblijfplaatsen in de grond.
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Bijlage 5

Verkennend ecologisch onderzoek
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Verkennende veldinventarisatie naar het voorkomen van vleermuizen en vogels aan de
Duinweg 11-13 te Schoorl
20 mei 2010
Inleiding
Er is het voornemen om een woning aan de Duinweg 11-13
te Schoorl te reconstrueren / slopen (zie figuur 1). In het
kader van de ruimtelijke procedure dient getoetst te worden
op het eventueel voorkomen van beschermde planten en
diersoorten. Voor deze woning is aan onderhavig bureau
gevraagd om een verkennende inventarisatie uit te voeren
naar het eventueel voorkomen van vleermuizen en
broedvogels. Vleermuizen zijn namelijk zwaar beschermd
via de Flora- en faunawet. In onderhavig verslag worden de
resultaten weergegeven van deze verkennende
inventarisatie.

Figuur 1. Onderzoeksgebied.
Methode
Op 19 mei 2010 is het plangebied en directe omgeving
onderzocht op de geschiktheid voor het voorkomen van vleermuizen en vogels. Hiertoe is gekeken naar de
hoeveelheid groen waar vleermuizen boven zouden kunnen foerageren. Daarnaast is er gekeken naar gaten in
de woning waarin vleermuizen zich potentieel zouden kunnen ophouden. Eveneens is er beoordeeld of er door of
langs het gebied een vaste route van vleermuizen zou kunnen lopen; een zogenaamde vliegroute.

Figuur 2. Beeld van het plangebied.
Resultaat
Er is relatief veel groen rond de woning. De hoeveelheid groen in de omgeving is echter aanzienlijk groter.
Er zijn diverse openingen in het dak gevonden. Deze openingen waren echter niet geschikt voor vleermuizen. Zij
waren te groot of niet bereikbaar.
De woning ligt in het verlengde van verspringende bebouwing en groen. Verplaatsing of verandering van de
woning zal niet van invloed zijn op een eventuele vliegroute.
De woning is niet van wezenlijke waarde voor vogels. Beplanting op dak en gevel is reeds verwijderd. Er waren
geen aanwijzingen gedurende het bezoek van 19 mei 2010 van het voorkomen van broedvogels
Conclusie
In de woning bevinden zich geen vleermuizen of vogels. Verandering van deze woning zal niet van wezenlijke
invloed zijn op vogels of vleermuizen. Een ontheffing van de Flora- en faunawet is derhalve niet vereist voor de
reconstructie / sloop.
1
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NOTA VAN BEANTWOORDING INSPRAAK EN
VOOROVERLEG VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘HOTEL MERLET’

1

Inhoudsopgave
1. Inleiding

blz. 3

2. Vooroverlegreacties

blz. 4

3. Inspraakreacties

blz. 6

2

1.

Inleiding

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hotel Merlet’ heeft conform de inspraakverordening vanaf
6 januari 2011 gedurende 4 weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis. Het
voorontwerpbestemmingsplan was eveneens raadpleegbaar via internet (www.bergen-nh.nl
en www.ruimtelijkeplannen.nl). In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een
inspraakreactie in te dienen. Er is 1 reactie ingediend. De reactie is integraal opgenomen in
een afzonderlijke bijlage.
Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening aan de overlegpartners gezonden. In dit kader zijn 4 vooroverlegreacties
binnengekomen.
In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de reacties uit het vooroverleg en er is,
waar nodig, een reactie door het gemeentebestuur gegeven. Tevens wordt aangegeven of
de reactie heeft geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan.
In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting gegeven van de inspraakreactie. Ook hier is de
reactie van het gemeentebestuur weergegeven. Tevens wordt aangegeven of dit heeft geleid
tot aanpassingen van het bestemmingsplan.
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2.

Vooroverlegreacties

In het kader van het overleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
is het voorontwerpbestemmingsplan aan de volgende overlegpartners gezonden:
1.
2.
3.
4.

Provincie Noord-Holland
Inspectie VROM
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Kamer van Koophandel Noordwest-Holland

Van de onderstaande instanties is een reactie ontvangen:
Naam

Datum ontvangst

1.

Kamer van Koophandel Noordwest-Holland

23 december 2010

2.

Provincie Noord-Holland

4 januari 2011

3.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

2 februari 2011

4.

VROM-Inspectie

3 februari 2011

De ontvangen overlegreacties zijn hieronder samengevat en, waar nodig, beantwoord
(cursief).

1.

Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
Vanuit de taak om de belangen van het lokale en regionale bedrijfsleven te
behartigen, zien zij geen bezwaar tegen dit bestemmingsplan.
Beantwoording gemeente
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en leidt niet tot een wijziging of
aanpassing van het bestemmingsplan.

2.

Provincie Noord-Holland
De provincie heeft geen opmerkingen over het voorontwerpbestemmingsplan.
Beantwoording gemeente
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en leidt niet tot een wijziging of
aanpassing van het bestemmingsplan.

3.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Het Hoogheemraadschap heeft geen inhoudelijke opmerkingen op het
voorontwerpbestemmingsplan. In het voortraject hebben zij reeds gereageerd op de
waterparagraaf en de opmerkingen zijn op juiste wijze in het plan verwerkt.
Beantwoording
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en leidt niet tot een wijziging of
aanpassing van het bestemmingsplan.
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4.

VROM-Inspectie
Het voornoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken
van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de Realisatieparagraaf Nationaal
Ruimtelijk Beleid.
Beantwoording
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en leidt niet tot een wijziging of
aanpassing van het bestemmingsplan.
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3.

Inspraakreacties

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bergen heeft het
voorontwerpbestemmingsplan vanaf 6 januari 2011 gedurende 4 weken ter inzage gelegen
op het gemeentehuis. Het voorontwerpbestemmingsplan was eveneens raadpleegbaar via
internet. In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een inspraakreactie in te
dienen. Er 1 reactie ingediend door omwonenden, hierna te noemen insprekers. Wij hebben
de reactie op 11 januari 2011 ontvangen.
De inspraakreactie is hieronder samengevat en van antwoord voorzien (cursief).
Insprekers
De insprekers hebben reeds meerdere uitbreidingen van Merlet meegemaakt. Dit heeft
gelukkig niet geleid tot blijvende conflicten. Door de groei en het succes van Merlet is er wel
een onvoorzien probleem ontstaan; het toenemende aantal automobilisten die het erf van
insprekers oprijdt, op de rijweg parkeert, of bij de Klimweg gaat keren. Door de
onoverzichtelijke verkeerssituatie zijn er een aantal problemen die als volgt kunnen worden
omschreven:
A Vele malen per dag wordt het perceel van de insprekers gebruikt om de auto te keren. Er
staan soms zelfs wachtenden. 80% van de ‘keerders’ moet bij Merlet zijn. Als
verontschuldiging geldt vaak de melding dat de navigatie aangeeft dat de bestemming is
bereikt (adres parkeerterrein is anders dan het adres van het restaurant/hotel). Door het
keren worden de afvoerbuizen naar het riool en de erfscheidingsput op het perceel
overmatig belast.
B Minder frequent maar regelmatig staan vrachtwagens of bussen op de rijweg, waardoor
files ontstaan. Dit komt doordat het parkeerterrein niet goed is aangegeven en/of doordat
de betreffende bocht te krap is.
C Er wordt dagelijks door veel auto’s (en zelfs door vrachtwagens) gekeerd bij de
Klimweg/Duinweg. Verbazingwekkend dat er nog geen persoonlijke ongelukken zijn
gebeurd. Er is daar veel materiële schade (kapotte palen en tegels).
Door de uitbreiding van Merlet zullen deze problemen alleen maar toenemen, tenzij er
effectieve maatregelen worden getroffen. De insprekers komen met een aantal
oplossingsrichtingen:
A Auto’s keren op het perceel van insprekers
1) De plaatsing van een hek of beugel (met afstandsbediening) voor de inrit. Dat kan
alleen goed werken als er 2 bomen worden gekapt door de gemeente. De gemeente
heeft daar in het verleden afwijzend op gereageerd. Het plaatsen van een hek lost
niet de overige problemen op en het brengt aanzienlijke kosten met zich mee.
Bovendien wordt het gevaarlijker bij de Klimweg (meer ‘keerders’) en er ontstaat een
nieuw probleem; bezoekers van het perceel Duinweg 17 moeten wachten om het
perceel te betreden.
2) Verbetering van de routebeschrijving op de website van Merlet.
B Vrachtwagens en bussen op de rijweg
1) Verbreding van de bocht naar de Burgemeester Peecklaan bij Duinweg 7 zou een
oplossing kunnen zijn, maar vanwege het historische karakter ongewenst en irreëel.
Voor zwaar verkeer zou het inrijden tot de huidige inrit er niet makkelijker door
worden.
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2) Een stopverbod en gele markering van de trottoirband van Duinweg 7 tot en met 15
in combinatie met een nieuwe inrit zou het probleem oplossen en ook meteen dat van
de ‘keerders’ op het perceel van insprekers. De nieuwe inrit zou tussen de
nieuwbouw en het pand Duinweg 9 moeten komen. Deze inrit is alleen om in te
rijden. De huidige inrit aan de Burgemeester Peecklaan wordt dan alleen een uitrit en
de rijrichting van de Burgemeester Peecklaan wordt omgedraaid. Insprekers hebben
deze oplossing voorgelegd aan de eigenaar van Merlet. Hij heeft aangegeven geen
bezwaar te hebben tegen deze oplossing mits het aantal voorgeschreven
parkeerplaatsen gelijk blijft.
C Keren bij de Klimweg
1) Door de nieuwe inrit hoeft er alleen nog een oplossing gevonden te worden voor de
20% ‘keerders’, die niet bij Merlet hoeven te zijn. Het instellen van een 30kilometerzone is wellicht de oplossing. Hierdoor kunnen automobilisten tijdig en
duidelijk de verkeersborden waarnemen.
2) Het plaatsen van een drietal borden:
a Begin Duinweg; verboden te keren;
b Nabij Burgemeester Peecklaan; linksaf parkeren Merlet;
c Nabij duinweg 17; verderop rechtsaf parkeren Merlet.

Beantwoording
De uitbreiding van het hotel/restaurant heeft met name tot doel het geheel een ruimere opzet
te geven. Het betreft een kwaliteitsimpuls. Het is niet de bedoeling het aantal kamers van het
hotel drastisch te vergroten of meer tafels voor het restaurant beschikbaar te hebben.
De uitbreiding heeft niet tot gevolg dat er substantieel meer auto’s zullen komen. Dit blijkt
ook uit de toelichting behorende bij het bestemmingsplan (4.1 Verkeer, ontsluiting en
parkeren). De verkeersaantrekkende werking van de uitbreiding zal zeer beperkt blijven en
geen aanleiding geven tot wijziging van de verkeersafwikkeling.
De problemen, die door de insprekers worden geschetst, zijn nu reeds aanwezig. De
uitbreiding heeft hier geen dan wel nauwelijks invloed op.
Puur vanuit het bestemmingsplan geredeneerd zien wij dan ook geen aanleiding de
verkeerssituatie aan te passen.
Ondanks deze conclusie hebben wij begrip voor de aangedragen problemen en willen wij
serieus kijken of de problemen, door simpele oplossingen, kunnen worden opgelost. Daarom
zullen wij hieronder kort ingaan op de aangedragen oplossingen.
Verbetering van de routebeschrijving van de website van Merlet
Hier kunnen wij ons goed in vinden. Dit voorstel is besproken met de eigenaar van Merlet en
hij heeft ons toegezegd hier zorg voor te dragen. Er zal melding worden gemaakt van het feit
dat de parkeerplaats een ander adres heeft dan het hotel/restaurant.
Plaatsen bord
De verkeerskundige van de gemeente erkent dat de parkeerplaatsen in deze situatie lastig
zijn te vinden. Door aan de lantaarnpaal bij de kruising Duinweg/Burgemeester Peecklaan
een bord te hangen waar duidelijk wordt aangegeven waar de parkeerplaatsen zich
bevinden, wordt een groot deel van de aangedragen problemen naar onze mening opgelost.
Automobilisten die vanaf het noorden komen zien duidelijk waar de parkeerplaatsen zijn en
zullen hoogstwaarschijnlijk niet meer doorrijden en dus niet meer hoeven keren. Vanaf de
andere kant is het naar ons idee eveneens duidelijk. Men rijdt tot aan Merlet en ziet dan
vervolgens, door het duidelijke bord, dat het parkeerterrein verderop is gelegen. Meer borden
zijn er in onze ogen op dit moment niet nodig. Mocht in de toekomst blijken dat er nog steeds
veel verkeer verkeerd rijdt dan kunnen wij bekijken of er aan de zuidzijde alsnog een bord
moet worden geplaatst. Vooralsnog vinden wij dit niet noodzakelijk.
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Nieuwe inrit
Onze verkeerskundige heeft het voorstel van de nieuwe inrit met belangstelling bekeken. In
principe vinden wij het een goede zaak wanneer vrachtwagens/bussen niet op de rijbaan
blijven staan maar het eigen perceel oprijden (zolang dit niet betekent dat dit verkeer
achteruit weer het erf moet verlaten). In dit geval is het naar onze mening niet haalbaar en
niet gewenst en wel om de volgende redenen.
Door op die plek een nieuwe inrit te creëren worden naar onze mening de aangrenzende
percelen onevenredig aangetast. Vlak langs de gevel en het terras van Merlet zullen diverse
auto’s rijden. Ditzelfde geldt voor de winkel en tuin op het perceel Duinweg 9. Dit komt de
leefbaarheid/bruikbaarheid van de percelen niet ten goede. De kwaliteit zal achteruit gaan.
Zeker wanneer naar de huidige situatie wordt gekeken. In de huidige situatie was het immers
geen ‘doorgaande weg’.
Daarnaast is de inrit niet geschikt voor vrachtwagens/bussen. Nog los van de vraag of ze
überhaupt de inrit eenvoudig in kunnen rijden, wordt de conclusie getrokken dat ze op het
achtererf nooit de bochten kunnen maken om het perceel weer af te rijden. In ieder geval niet
zonder dat dit ten koste gaat van een forse hoeveelheid parkeerplaatsen. Al met al wordt
Merlet zodanig beperkt dat wij deze optie niet redelijk vinden.
Hier wordt nog opgemerkt dat de leveranciers nu al voornamelijk gebruik maken van de
parkeeringang aan de Burgemeester Peecklaan. De eigenaar van Merlet heeft toegezegd
dat hij de leveranciers er nog meer op zal wijzen alleen maar gebruik te maken van de
ingang aan de Burg. Peecklaan.
Ook voor wat betreft de bussen zal getracht worden ze zoveel mogelijk op het achtererf te
laten parkeren.
Volgens de eigenaar van Merlet kunnen alle leveranciers gebruik maken van het
parkeerterrein op 1 na. De grote oplegger voor het bier kan niet via de zijingang. Daar is de
oplegger simpelweg te breed voor. (Dit zou overigens ook gelden voor de ‘nieuwe inrit’
voorgesteld door de insprekers.)
Al met al wordt geconcludeerd dat de ‘nieuwe inrit’ geen reële optie is. Daarbij opgemerkt dat
wij van mening zijn dat het plaatsen van een duidelijk verkeersbord de problemen
grotendeels zal wegnemen.
Plaatsen hek of beugel
Het staat de insprekers vrij om een hekwerk op eigen grond neer te zetten (overigens niet
hoger dan 1m). Wat betreft het kappen van de bomen is het standpunt van de gemeente niet
veranderd. De bomenexperts gaven aan dat dit geen gegronde reden is om tot kappen van
de bomen over te gaan.
Bovendien gaven de insprekers zelf aan de nodige kanttekeningen te hebben tegen deze
oplossing.
Wij zijn daarnaast van mening dat door het plaatsen van het ene bord bij de Burgemeester
Peecklaan de verkeerssituatie aanzienlijk zal verbeteren, waardoor plaatsing van een hek of
beugel niet meer nodig is. Deze afweging is uiteindelijk aan de insprekers.
30-kilometerzone
Het instellen van een 30-kilometerzone kan niet zomaar worden gedaan. Daar gelden
bepaalde inrichtingseisen voor. Er is sprake van een doorgaande weg en daar kan niet even
eenvoudig een 30-kilometergebied van worden gemaakt. Bovendien biedt dat naar onze
mening niet de oplossing aangezien het in dit geval niet gaat om te hard rijdende auto’s. Het
wegprofiel is al van dien aard dat er niet hard wordt gereden.
Keren bij de Klimweg
Als het bord wordt geplaatst bij de Burgemeester Peecklaan is het niet aannemelijk dat er
nog gekeerd zal worden door bezoekers van Merlet bij de Klimweg. Komen ze namelijk
vanuit het noorden dan is het bord duidelijk zichtbaar en komen ze vanuit het zuiden dan is
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de Klimweg ruim voor Merlet gelegen en is het niet logisch dat daar (in dat kader) gekeerd
gaat worden.
Algemeen
Een aantal zaken is niet behandeld in het kader van de inspraak van dit bestemmingsplan
(het gegeven dat een en ander onveilig is, er verwarrende situaties zijn en de schades bij de
Klimweg). Deze zaken zijn niet het directe gevolg van Merlet en worden dan ook niet in dit
kader behandeld. De zaken zijn doorgegeven aan de betreffende afdeling.
Conclusie
De reactie leidt niet tot aanpassing of wijziging van de bestemmingsplanregels of de
verbeelding.

9

48

Bijlage 7

Originele inspraakreactie

_______________________________________________________________________________________________________________
190105.15301.00
Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

49

Bijlage 8

Originele vooroverlegreacties

_______________________________________________________________________________________________________________
Adviesbureau RBOI
190105.15301.00
Rotterdam / Middelburg

regels

51

Regels
Hoofdstuk 1

Inleidende regels

53

Artikel 1

Begrippen

53

Artikel 2

Wijze van meten

55

Hoofdstuk 2

Bestemmingsregels

57

Artikel 3

Horeca

57

Artikel 4

Waarde - Archeologie - III

59

Hoofdstuk 3

Algemene regels

61

Artikel 5

Antidubbeltelregel

61

Artikel 6

Algemene bouwregels

61

Artikel 7

Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

61

Artikel 8

Algemene afwijkingsregels

62

Artikel 9

Algemene wijzigingsregels

62

Artikel 10

Werking wettelijke regelingen

62

Hoofdstuk 4

Overgangs- en slotregels

63

Artikel 11

Overgangsrecht

63

Artikel 12

Slotregel

63

Bijlage bij regels
Bijlage 1

Staat van Horeca-activiteiten

_______________________________________________________________________________________________________________
Adviesbureau RBOI
190105.15301.00
Rotterdam / Middelburg

52

_______________________________________________________________________________________________________________
190105.15301.00
Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

53

Hoofdstuk 1

Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan

het bestemmingsplan Hotel Merlet van de gemeente Bergen.
1.2

bestemmingsplan

de
geometrisch
bepaalde
planobjecten
als
vervat
in
NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-B001 met de bijbehorende regels.
1.3

het

GML-bestand

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden.
1.4

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5

archeologisch onderzoek

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning
beschikt.
1.6

archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende
overblijfselen in de bodem en uit het verleden.
1.7

bebouwing

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
1.8

bestemmingsgrens

een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak.
1.9

bestemmingsvlak

een op de verbeelding aangegeven geometrisch bepaald vlak van eenzelfde bestemming.
1.10

bevoegd gezag

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
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1.11

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.
1.12

bouwgrens

een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak.
1.13

bouwvlak

een op de verbeelding aangegeven geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn
aangeduid waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen
zijnde, zijn toegelaten.
1.14

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
1.15

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.
1.16

kap

een constructie van dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder dan 65° met dien
verstande dat de kap kan worden onderbroken door een platte afdekking ten hoogte van de op
de verbeelding aangegeven bouwhoogte.
1.17

nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes,
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes,
telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie.
1.18

overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste één
zijde een gesloten wand.
1.19
peil
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van
het aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
1.20

Staat van Horeca-activiteiten

De Staat van Horeca-activiteiten die van deze regels deel uitmaakt.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.2

dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.3

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.
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Hoofdstuk 2

Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Horeca

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.

3.2

ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 1c': een horecabedrijf uit
ten hoogste categorie 1c van de Staat van Horeca-activiteiten;
bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals een terras, (ontsluitings)wegen,
nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water ten behoeve van
wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater.
Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:
a.
b.

gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
3.2.1 Gebouwen en overkappingen
a. gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
b. in afwijking van het bepaalde onder a is ter plaatse van de bouwaanduiding 'parkeergarage'
tevens een ondergrondse parkeergarage met bijbehorende in- en uitgang toegestaan;
c. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding
aangegeven goothoogte, met dien verstande dat deze mag worden overschreden ten
behoeve van een trappenhuis;
d. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding
aangegeven bouwhoogte;
e. gebouwen waarbij de goothoogte lager is dan de bouwhoogte, dienen te zijn voorzien van
een kap.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak niet meer dan 2 m
bedragen en buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet
meer bedragen dan 3 m.
3.3

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 1:
a.

om horecabedrijven toe te laten in één categorie hoger dan in lid 3.1 aangegeven, voor
zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de
specifieke werkwijze of de bijzondere maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te
behoren tot de in lid 3.1 genoemde categorieën van de Staat van Horeca-activiteiten;

_______________________________________________________________________________________________________________
Adviesbureau RBOI
190105.15301.00
Rotterdam / Middelburg

58

b.

om horecabedrijven toe te laten die niet in de Staat van Horeca-activiteiten zijn genoemd,
voor zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan
worden te behoren tot de categorieën van de Staat van Horeca-activiteiten, zoals in lid 3.1
genoemd.
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Artikel 4
4.1

Waarde - Archeologie - III

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde – Archeologie - III' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de
bescherming en de veiligstelling van archeologische waarden.
4.2
Bouwregels
a. Op de gronden mag ten behoeve van de in lid 4.1 bedoelde bestemming niet worden
gebouwd;
b. Ten behoeve van de andere, voor de gronden geldende bestemming, met inachtneming
van de voor de betrokken bestemming geldende bouwregels, geldt dat uitsluitend
bouwwerken zijn toegestaan met een oppervlakte van ten hoogste 500 m².
4.3
4.3.1

Afwijken van de bouwregels
Inhoud afwijking

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2, met
inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels.
4.3.2

Voorwaarde archeologisch onderzoek

Afwijking, zoals in lid 4.3.1 bedoeld, wordt in ieder geval verleend, indien de aanvrager van de
omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat
op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn.
4.3.3

Andere voorwaarden

Afwijking, zoals in lid 4.3.1 bedoeld, wordt voorts verleend, indien:
a.

b.

de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de
archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in
voldoende mate is vastgesteld;
de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door de
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door
aan de afwijking regels te verbinden, gericht op:
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden;
2. het doen van opgravingen;
3. begeleiding van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige.

4.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
4.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie - III' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen
bouwwerk zijnde, aan te leggen of werkzaamheden met een grotere planomvang dan 500 m²,
uit te voeren:
a.

b.
c.

het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend het afgraven, woelen,
egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage, tenzij deze werkzaamheden
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor afwijking, zoals in lid 4.3.1
bedoeld, is verleend;
het ophogen van gronden met meer dan 30 cm;
het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
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4.4.2

Uitzonderingen op het aanlegverbod

Het verbod, zoals in lid 4.4.1 bedoeld, is niet van toepassing, indien de werken en
werkzaamheden:
a.
b.
c.

reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

4.4.3

Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt in ieder geval verleend, indien:
a.

b.

de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de
archeologische waarden van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag
in voldoende mate is vastgesteld;
de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door de
activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning 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.
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Hoofdstuk 3

Artikel 5

Algemene regels

Antidubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6

Algemene bouwregels

Overschrijding bouwgrenzen
De
bouwgrenzen,
niet
zijnde
bestemmingsgrenzen,
mogen
in
afwijking
aanduidingsgrenzen, aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door:
a.

b.

van

tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen,
funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten
hoogste 1,5 m bedraagt;
andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste
1,5 m bedraagt.

Artikel 7

Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de
bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft:
a.
b.
c.
d.
e.

bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen;
brandweeringang;
bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
de ruimte tussen bouwwerken;
parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.
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Artikel 8

Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een
omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor:
a.
b.

afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van
belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10%
worden vergroot.

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

Artikel 9

Algemene wijzigingsregels

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

Artikel 10

Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het
moment van vaststelling van het plan.
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Hoofdstuk 4

Artikel 11
11.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a.

b.
c.

een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig
of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning of
omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en
omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning of omgevingsvergunning wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
Het bevoegd gezag kan afwijken van dit lid onder a voor het vergroten van de inhoud van
een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2

Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a.
b.

c.

d.

het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 12

Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan Hotel
Merlet´.

_______________________________________________________________________________________________________________
Adviesbureau RBOI
190105.15301.00
Rotterdam / Middelburg

64

_______________________________________________________________________________________________________________
190105.15301.00
Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

bijlagen
bij de regels

66

Bijlage 1

Staat van Horeca-activiteiten

Categorie I 'lichte horeca'
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral
verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor
omwonenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën
onderscheiden:
1a.










1b.



1c.



Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca
automatiek;
broodjeszaak;
cafetaria;
croissanterie;
koffiebar;
lunchroom;
ijssalon;
snackbar;
tearoom;
traiteur.
Overige lichte horeca
bistro;
restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice);
hotel.
Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking
bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m²;
restaurant met bezorg- en/of afhaalservice (onder andere pizza, Chinees en McDrives).

Categorie 2 'middelzware horeca'
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor
aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken:








bar;
bierhuis;
biljartcentrum;
café;
proeflokaal;
shoarma/grillroom;
zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen).

Categorie 3 'zware horeca'
Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot
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aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen
brengen:





dancing;
discotheek;
nachtclub;
partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dans- evenementen.
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