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1 1  I n l e i d i n g  

D o e l  v an  h e t  b e s t e m m i n g sp l an  

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het perceel van het rijksmonument 

en museum Kranenburgh aan de Hoflaan 26 te Bergen NH. Het bestemmings-

plan wordt opgesteld om de uitbreiding van dit museum tot een centrum voor 

kunst en cultuur genaamd Nieuw-Kranenburg mogelijk te maken. Het plan 

maakt een uitbreiding van het bestaande gebouw mogelijk met 1600 m². Dit 

gebeurt in één bouwlaag in combinatie met een onderkeldering.  

 

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt het vigerende plan “Bergen Dorps-

kern Zuid” herzien. Dit plan voorziet niet in de geplande uitbreiding, waardoor 

het voorliggende postzegelbestemmingsplan noodzakelijk is. 

 

V o o r g e s c h i e d en i s  

Voorliggend bestemmingsplan is niet het eerste bestemmingsplan dat voor dit 

initiatief is opgesteld. Reeds in 2009 heeft de gemeenteraad van de gemeente 

Bergen het bestemmingsplan Bergen Nieuw-Kranenburg vastgesteld. Dit plan 

heeft echter geen stand gehouden tijdens de gerechtelijke procedure gevoerd 

bij de Raad van State. Het beroep tegen het bestemmingsplan is dan ook ge-

grond verklaard door de Raad van State. De Raad van State stelde dat de par-

keerbehoefte niet voldoende was onderbouwd in relatie tot de verschillende 

functies die mogelijk werden gemaakt op basis van het bestemmingsplan. Zo 

werd als ondergeschikte functie bij het museum de gelegenheid geboden om 

Nieuw-Kranenburg ook te gebruiken als locatie voor trouwceremonies. De on-

dergeschiktheid van deze functie was onvoldoende vastgelegd en de hoeveel-

heid parkpeerplaatsen onvoldoende onderbouwd. Omdat het bestemmingsplan 

geen rechtskracht heeft gekregen in de vorm zoals die in 2009 was opgesteld, 

is het plan nu aangepast met betrekking tot de onderbouwing van het parke-

ren. Het aangepaste plan zal opnieuw in procedure worden gebracht. In het 

voorliggende plan is de functie als trouwlocatie geheel komen te vervallen. Op 

basis van het vastgestelde bestemmingsplan was reeds een omgevingsvergun-

ning voor het bouwen (voorheen bouwvergunning) verleend, die inmiddels 

onherroepelijk is. Met de bouw van het museum is reeds begonnen.  

In het voorliggende plan is tevens de voormalige trambaan opgenomen. Deze 

trambaan heeft in het vigerend bestemmingsplan Bergen dorpskern Zuid de 

bestemming (verkeer). Omdat de gemeente geen inhoud wil geven aan deze 

bestemming zijn de betrokken gronden bestemd als ‘Groen’.  

 

A c h t e r g r o n d en  v a n  h e t  p l a n  

De gemeente Bergen is bekend vanwege de ligging aan zee en de prachtige 

natuur, maar ook vanwege de kunst. Kunstenaars zijn vanaf 1900 naar Bergen 

getrokken. Twee gangmakers van de zogenaamde Bergense School bezochten 
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Bergen voor het eerst in 1908. De grote tijd van deze School lag tussen 1915 en 

1930. De Bergense School is een expressionistische stroming binnen de schil-

derkunst. Nog altijd is Bergen een kunstenaarsdorp. Binnen de gemeentegren-

zen zijn veel kunstinstellingen aanwezig, zowel voor wat betreft het scheppen 

en tonen van kunst, als voor wat betreft het beleven van en leren over kunst. 

 

De gemeente wil de kwaliteit van Bergen als kunstenaarsdorp ondersteunen en 

behouden voor de toekomst. Om die reden ondersteunt de gemeente de initia-

tiefnemers van het plan om te komen tot een centrum voor kunst en cultuur. 

Participanten zijn: 

- Kunstenaarscentrum Bergen. 

- Museum Kranenburgh. 

- SKB (kunstuitleen). 

- Noord Hollands Kunstcentrum, en 

- Museum Het Sterkenhuis. 

 

De betrokken instellingen zullen samengaan op de locatie van museum Kranen-

burgh. Het gebouw ligt zowel dichtbij het centrum als bij de bossen van Ber-

gen en kan daardoor de relatie kunst natuur direct zichtbaar maken. 

De activiteiten die in het centrum voor kunst en cultuur zullen plaatsvinden 

zijn als volgt: 

- Museale tentoonstellingen. 

- Podiumactiviteiten gerelateerd aan kunst. 

- Educatie gerelateerd aan kunst. 

- Ontvangstruimte, kantoor, winkel en horeca ter ondersteuning van het 

centrum voor kunst en cultuur (het gaat om kleinschalige horeca van 

ondergeschikte betekenis). 

- Bijeenkomsten gerelateerd aan kunst en cultuur. 

- Atelier. 

 

Een groot deel van deze activiteiten vond ook al in het huidige museum plaats. 

In tabel 1 is een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden naast de regu-

liere museumfunctie met tentoonstellingen. De verwachte bezoekersaantallen 

voor het centrum voor kunst en cultuur zijn maximaal 30.000 bezoekers per 

jaar. 

 

Tabel 1. Additionele activiteiten naast de reguliere museumfunctie 

Activiteit Verwacht aantal 

2013 

Gemiddeld aantal 

2011 

Binnenschoolse activiteiten voor kinderen 30 20 

Avondlezingen/films 10 10 

Woensdag- of zondagmiddagvoorstellingen 

met/voor kinderen 

10 0 

Zondagochtendconcerten 20 11 

KCB sociëteitsbijeenkomsten 10 0 

Avondvoorstellingen/concerten 20 8 

Rondleidingen na sluitingstijd 20 17 
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L e e sw i j z e r  

In hoofdstuk 2 is een analyse opgenomen van het plangebied en de omgeving 

daarvan. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleid. In hoofdstuk 4 vindt u 

de verschillende milieuaspecten die bij het voorliggende plan een rol spelen. 

Hoofdstuk 5 geeft de beschrijving van de planuitgangspunten terwijl hoofdstuk 

6 ingaat op de juridische toelichting. In hoofdstuk 7 en 8 wordt ten slotte inge-

gaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
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2 2  A n a l y s e  v a n  h e t  

p l a n g e b i e d  

O n t s t a an s g e s ch i e d en i s   

Het dorp Bergen is ontstaan uit vier buurschappen, te weten Oudburg, Za-

negeest, Westdorp en Oostdorp. Samen kregen de buurschappen vóór het ein-

de van de 11e eeuw een centraal gelegen kapel met daaromheen een 

kerkbuurt, het gebied rond de huidige Ruïnekerk. De vier omliggende buur-

schappen waren door middel van een eigen "doodweg" met de kerkbuurt ver-

bonden. De kerkbuurt nam een belangrijke plaats in binnen de samenleving. Er 

bevonden zich een rechthuis, een pastorie, een herberg, een korenmolen en 

een smidse. De huidige Hoflaan is de oude 17e eeuwse doodweg van Westdorp. 

De weg heeft nu de historisch-geografische status 'van waarde', omdat deze 

lokale wegen kenmerkend zijn voor Kennemerland. De wegen zijn provinciaal 

en nationaal vrij zeldzaam. De naam van de huidige Hoflaan is diverse malen 

gewijzigd (Heereweg, Westdorper Doodweg, Sparrenlaan). In 1904 kreeg de 

Hoflaan zijn huidige benaming. De naam Hoflaan heeft te maken met Het Hof 

of Huis te Bergen; in de 20
e
 eeuw omgedoopt tot ’t Oude Hof.  

 

C r a en e b er c h  v e r su s  K r a n en b u r g h  

Een beeld van de bewoningsgeschiedenis en vooral van de kastelen en buiten-

plaatsen van Bergen vanaf de Late Middeleeuwen kan worden verkregen door 

middel van historisch kaartmateriaal; zo ook van Kranenburgh.  

 

Er zijn twee voorgangers van het huidige Kranenburgh. De eerste was het huis 

Craene Berch, woonstee van Sebastiaen Craenhals, baljuw (hoogste rechtsdie-

naar) van Bergen. Dit werd omstreeks 1560 gebouwd en verviel na de geweld-

dadige dood van de bewoner in 1577. Het lag ten zuidwesten van het huidige 

huis. De tweede voorganger was een bescheiden buitenplaats (met boerderij) 

ten zuidoosten van het huidige huis, tussen de Kranenburgerlaan en de Maes-

dammerlaan. Deze droeg in de 17
e
 eeuw de naam Cranenbergh en werd later 

naar de eigenaren ook Maesdammerhof genoemd. Huis en boerderij werden 

tussen 1815 en 1825 gesloopt. Het huidige Kranenburgh is gebouwd in 1882 

(volgens de inscriptie in de toegangspoort) en/of 1883 (volgens de eigenhandi-

ge aantekening van Jacob van Reenen op de bouwtekening).  

 

Op de Atlas van historische topografische kaarten Noord-Holland 1894-1920 

staat huize Kranenburgh aangegeven, omdat het rond 1880 gebouwd is. Huize 

Kranenburgh had een tuin die deels geometrisch en deels in Engelse land-

schapsstijl was aangelegd. Alleen aan de voorkant van het museum, bij de 

entree, zijn nog restanten van de oorspronkelijke tuinaanleg herkenbaar. Om-

streeks 1905-1910 zijn de beide schuin op het huis aanlopende toegangen ver-
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anderd in de ene (oostelijke) toegang met een haakse hoek zoals we die nu nog 

kennen. Aan de noordkant van het huidige museumterrein liep een trambaan, 

die nog enigszins in het stratenplan en in de kadastrale begrenzingen herken-

baar is.  

 

Het museum werd in 1993 in het gebouw gevestigd. Het oorspronkelijke terrein 

is toen verkleind. Op de afgestoten terreindelen zijn woonhuizen gebouwd. 

Het oorspronkelijke terrein was al eerder (kort na 1970) aan de zijde van de 

Renbaanlaan verkleind voor de bouw van een burgemeesterswoning. Het mo-

numentale gebouw werd voorzien van een aanbouw dat uit een tentoonstel-

lingsruimte bestaat met glazen tussenlid.  

 

V a n  R e en en p a r k   

Het Van Reenenpark, waartoe ook Huize Kranenburgh behoort, ligt aan de 

westzijde van het centrum van Bergen. Het Noordhollands Duinreservaat vormt 

de noord- en westgrens van het gebied. Hier werden villa's en landhuizen ge-

bouwd op de gronden van een tot villapark (1912-1915) met hertenkamp (1915) 

getransformeerde renbaan. Het gedeelte ten westen van de Komlaan maakt 

oorspronkelijk deel uit van de historische buitenplaats 't Oude Hof.  

 

De aanwezige bebouwing bestaat uit grote, vrijstaande woningen op ruime 

kavels met vaak grote, groene voortuinen en oprijlanen. Afwisselend komen 

"bungalowachtige" gebouwen, landhuizen of appartementengebouwen voor. 

Oudere bebouwing en nieuwe bebouwing komen naast elkaar voor. Het gebied 

krijgt vorm en uitstraling door de eenduidige opbouw van de openbare ruimte 

en de diversiteit in architectuur. Bovendien zijn de woningen op ruime afstand 

van de weg en elkaar geplaatst. Kenmerkend voor het gebied is dat het ka-

rakter van de wijk wordt bepaald door het groen van de privétuinen in de wijk 

en de lanen. Ter plekke van huize Kranenburgh is het perceel en de tuin van 

dit huis zodanig groot dat dit voor een groot deel het beeld richting de Hoflaan 

bepaalt. 

 

T r am b aa n  

De vroegere trambaan vanuit Alkmaar heeft een belangrijke invloed uitgeoe-

fend op de ruimtelijke groei van Bergen en Bergen aan Zee. Ten westen van 

het station had het tracé invloed op de wegaanleg en tot aan de Sparrenlaan 

was de trambaan de zuidelijke begrenzing van het na 1909 ontwikkelde villa-

park rond het Van Reenenpark. De tramverbinding bevorderde de immigratie 

van renteniers, gepensioneerden en forensen. Daarnaast speelde de verbinding 

een belangrijke rol voor de dag- en verblijfsrecreanten. Vooral tussen 1900 en 

1910 werden er veel pensions en hotels gebouwd, met name langs de Breelaan.  
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G r o e n s t r u c tu u r   

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

een groot areaal openbaar en privégroen dat bovendien op veel plaatsen van 

hoge kwaliteit is. Karakteristiek voor de Bergense groenstructuur zijn de typi-

sche straatprofielen met laanbomen in grasbermen (het Bergens profiel). Mo-

menteel is er beleid in voorbereiding met betrekking tot het gebruik en het 

beheer van de bermen. Ook de Hoflaan hoort bij de karakteristieke lanenstruc-

tuur.  
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3 3  B e l e i d  

3 . 1   

R i j k s b e l e i d   

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c t u u r  en  Ru i m t e  

Naar verwachting zal begin 2012 de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in 

werking treden. Deze structuurvisie vervangt onder andere de Nota ruimte. In 

deze structuurvisie staan alle plannen voor ruimte en mobiliteit voor de ko-

mende decennia. Met de structuurvisie wordt een vereenvoudiging van de be-

staande regelgeving nagestreefd, waarin meer verantwoordelijkheid bij de 

lagere overheden komt te liggen. Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen 

neemt de gemeente nog wel een ‘ladder’ voor duurzame verstedelijking op 

(gebaseerd op de ‘SER-ladder’).  

 

De ladder voor duurzame verstedelijking werkt met de volgende opeenvolgen-

de stappen (‘de treden van de ladder’): 

1. Beoordeling door betrokken overheden of de beoogde ontwikkeling 

voorziet in een regionale, intergemeentelijke vraag voor bedrijventer-

reinen, kantoren, woningbouwlocaties en andere stedelijke voorzienin-

gen. Naast de kwantitatieve beoordeling (aantal hectares of aantallen 

woningen) gaat het ook om kwalitatieve vraag (bijvoorbeeld een bedrij-

venterrein waar zware milieuhinder mogelijk is of een specifiek woon-

milieu) op regionale schaal. 

2. Indien de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, intergemeen-

telijke vraag, beoordelen betrokken overheden of deze binnen bestaand 

bebouwd gebied kan worden gerealiseerd door locaties voor herstructu-

rering of transformatie te benutten. 

3. Indien herstructurering of transformatie van bestaand bebouwd gebied 

onvoldoende mogelijkheden biedt om aan de regionale, intergemeente-

lijke vraag te voldoen, beoordelen betrokken overheden of deze vraag 

op locaties kan worden ontwikkeld die passend multimodaal ontsloten 

zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

 

Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Neder-

land door: 

- Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het ver-

sterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland. 

- Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de be-

reikbaarheid waarbij de gebruiker vooropstaat. 

- Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 
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Het Rijk blijft verantwoordelijk voor cultureel- en natuurlijk werelderfgoed, 

kenmerkende stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en maritiem erf-

goed.  

 

De voorgenomen ontwikkeling is niet in strijd met het Rijksbeleid zoals dat is 

vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.  

 

N o ta  R u i m t e  ( 2 0 0 6 )   

In de 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 (in-

ter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid.  

  

In de Nota Ruimte staat met betrekking tot het aspect recreatie dat de groei 

en samenstelling van de bevolking en het toenemende belang van vrijetijdsbe-

steding vragen om aanpassing van het huidige toeristisch-recreatieve aanbod. 

Het huidige aanbod voldoet (kwalitatief en kwantitatief) niet meer aan de 

recreatiewensen van onze samenleving. De recreatiesector moet de ruimte 

krijgen om te kunnen anticiperen op veranderende behoeften van de samenle-

ving. Er moet (onder andere door provincies in hun streekplannen) rekening 

worden gehouden met nieuwe vormen van recreatie en toerisme en met uit-

breiding en aanpassing van bestaande toeristische en verblijfsrecreatieve voor-

zieningen.  

  

De Nota Ruimte zet daarnaast in op het volgende:  

- Veel sterker sturende rol van water bij de ruimtelijke inrichting.  

- Bescherming van de duinen en het kustgebied.  

 

Zoals blijkt uit paragraaf 4.6 en 4.9 levert het plan geen conflicten op met de 

hiervoor genoemde aspecten.  

 

N o ta  B e l v e d èr e  ( 1 9 99 )   

In 1999 heeft het Rijk met de Nota Belvedère het beleidsuitgangspunt vastge-

steld dat cultuurhistorische waarden sterker richtinggevend dienen te zijn bij 

de ruimtelijke inrichting van Nederland om daarmee het aanzien van Neder-

land aan kwaliteit te laten winnen en tegelijkertijd de onderlinge samenhang 

van cultuurhistorische waarden op terrein van archeologie, gebouwde monu-

menten en historische cultuurlandschap te versterken. De Nota Belvedère le-

vert geen "eigen" beleid op, maar moet doorwerken op andere beleidsvelden. 

Vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op de omgang met cultuurhistorie wor-

den in deze nota beleidsmaatregelen voorgesteld die tot een kwaliteitsimpuls 

bij de toekomstige inrichting van Nederland zouden moeten leiden. Naast deze 

algemene doelstelling die geldt voor de planvorming van alle overheden, heeft 

het rijk ook gebiedsgericht Belvedèrebeleid vastgesteld voor de zogenaamde 

Belvedèregebieden.  
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Bergen-Egmond-Schoorl is een Belvedèregebied. Dit gebied is een duinen-, 

duinontginningen en strandwallenlandschap van Europese betekenis. Met het 

gebiedsgericht Belvedèrebeleid wordt richting gegeven aan de toekomstige 

ontwikkeling van dit gebied in die zin dat de aanwezige cultuurhistorische 

waarden behouden moeten blijven. 

 

Omdat het in dit geval gaat om een ontwikkeling binnen het perceel van een 

landgoed, waarbij de uitbreiding door hoogte en situering ondergeschikt blijft 

aan het historische hoofdgebouw, is geen sprake van eventuele afbreuk aan de 

waarde van het Belvedèregebied. 

 

R i j k s m o n u m en t  Hu i z e  K r an en b u r g h   

Huize Kranenburgh is aangewezen als rijksmonument in de zin van de Monu-

mentenwet 1988. De aanwijzing betreft de villa met bijbehorende erfschei-

ding, in eclectische stijl uit 1882. In het aanwijzingsstuk wordt onder meer 

gesproken van een beeldbepalende situering langs de Hoflaan en te midden 

van een grote tuin. 

 

Vanwege het feit dat de uitbreiding van het museum door hoogte en situering 

ondergeschikt blijft aan het historische hoofdgebouw is geen sprake van af-

breuk aan de monumentale waarde van Huize Kranenburgh. 

 

N a t i o n a a l  B e s t u u r s ak k o o r d  W a t e r  

Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is een overeenkomst tussen het 

Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

en de Unie van Waterschappen. Het beleid van Waterbeheer 21
e
 eeuw (WB21) 

en de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn belangrijke peilers van het akkoord. Het 

NBW heeft tot doel om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna 

op orde te houden, anticiperend op veranderende omstandigheden zoals de 

verwachte klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename 

van verhard oppervlak. Uitwerking van veiligheid en het voorkomen van water-

overlast vindt, waar nodig en mogelijk, plaats op een integrale werkwijze 

waarbij de aanpak van watertekorten, tegengaan van verdroging en verdere 

verbetering van de waterkwaliteit worden betrokken. Eén en ander is een lo-

gisch vervolg en nadere uitwerking van het beleid uit de Vierde Nota Water-

huishouding (1998).  

 

N a t i o n a a l  w a t e r p l an  

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit 

plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 

voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan 

richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water 

en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen ge-

noemd die hiervoor worden genomen.  

Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding 

uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal 

Waterplan is opgesteld op basis van  de Waterwet die met ingang van 22 de-
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cember 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het 

Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 

In het Nationaal Waterplan geeft het Rijk aan dat wordt vastgehouden aan de 

ingezette koers voor het reduceren van verontreinigende stoffen in het opper-

vlaktewater, namelijk een combinatie van de principes: aanpak bij de bron, 

hergebruik, zuivering en ‘de vervuiler betaalt’.  

Meer dan voorheen wordt aandacht gegeven aan de inrichting van het water-

systeem. De sanering van bronnen wordt zoveel als mogelijk landelijk of Euro-

pees aangepakt. Het uitvoeringsprogramma diffuse bronnen wordt voortgezet. 

Het vergunnen van lozingen wordt zo veel als mogelijk vervangen door alge-

mene regels. Om gebiedspecifieke differentiatie mogelijk te maken gaat het 

nationaal waterplan voort op de reeds ingeslagen weg om aan bevoegde in-

stanties ruimte te laten om met maatwerkvergunningen aanvullende bescher-

ming van het watersysteem te realiseren.  

 

Zoals blijkt uit paragraaf 4.9 levert het plan geen conflicten op met de hier-

voor genoemde aspecten.  

3 . 2   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  N o o r d - Ho l l a n d  2 0 4 0  ‘ K w a l i t e i t  d o o r  v e e l -

z i j d i g h e i d ’  

Op 22 juni 2010 is door Provinciale Staten van Noord-Holland de structuurvisie 

Noord-Holland 2040 ‘Kwaliteit door veelzijdigheid’ vastgesteld. Op 3 november 

2010 is deze in werking getreden. In de structuurvisie geeft de provincie aan 

welke provinciale belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in Noord-

Holland. Daarmee is het een leidraad voor de manier waarop de ruimte in 

Noord-Holland de komende dertig jaar zou moeten worden ontwikkeld. In het 

bijbehorende uitvoeringsprogramma is dit uitgewerkt in concrete activiteiten 

om de visie te realiseren. 

 

Uitgangspunt voor 2040 is ‘kwaliteit door veelzijdigheid’. Noord-Holland moet 

aantrekkelijk blijven in wat het is: een diverse, internationaal concurrerende 

regio, in contact met het water en uitgaande van de kracht van het landschap. 

Gelet op voorgaande doelstelling heeft de provincie een aantal provinciale 

belangen aangewezen. De drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk de ruimte-

lijke hoofddoelstelling van de Provincie. 
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F i g u u r  1 .  H o o f d d o e l s t e l l i n g  r u i m t e l i j k  b e l e i d  

( B r o n :  P r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

De structuurvisie is uitsluitend bindend voor de provincie zelf en niet voor 

gemeenten en burgers. Om de provinciale belangen, die in de structuurvisie 

zijn gedefinieerd, door te laten werken, heeft de provincie de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening Structuurvisie opgesteld. Hierin wordt een aantal 

algemene regels vastgesteld omtrent de inhoud van en de toelichting op be-

stemmingsplannen over onderwerpen in zowel het landelijk als het bestaand 

bebouwd gebied van Noord-Holland waar een provinciaal belang mee gemoeid 

is. 

 

 
F i g u u r  2 .  F r a g m e n t  s t r u c t u u r v i s i e k a a r t   

( B r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

In de structuurvisie zijn naast het algemene beleid geen specifieke uitgangs-

punten geformuleerd die voor Bergen van toepassing zijn. Ook op de structuur-
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visiekaart (zie figuur 2) zijn geen specifieke zones aangeduid die op Bergen van 

toepassing zijn.  

 

P r o v i n c i a l e  Ru i m t e l i j k e  V e r o r d en i n g  S t r u c tu u r v i s i e  

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening is de doorwerking van de Structuur-

visie Noord-Holland 2040 in bestemmingsplannen nader uitgewerkt. Deze ver-

ordening is gelijktijdig met de structuurvisie vastgesteld en in werking 

getreden. In de verordening zijn verschillende regels opgenomen. Er zijn regels 

voor zowel het bestaand bebouwd gebied als het landelijk gebied, regels voor 

uitsluitend het bestaand bebouwd gebied en regels voor uitsluitend het lande-

lijk gebied. Op verschillende regels die van belang zijn voor het plangebied 

wordt in het navolgende ingegaan. 

 

De locatie van Huize Kranenburgh ligt binnen het bestaand bebouwd gebied. 

De provincie streeft concentratie van stedelijke functies na. Binnen het be-

staand bebouwd gebied zijn nieuwe stedelijke functies en uitbreidingen van 

bestaande stedelijke functies toegestaan. Het kan hierbij om veel verschillen-

de functies gaan, zoals wonen, werken of voorzieningen.  

 

 
F i g u u r  3 .  B e s t a a n d  b e b o u w d  g e b i e d ,   

p l a n g e b i e d  g r o e n  o m c i r k e l d   

( B r o n :  P r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

De voorgenomen uitbreiding van het museum ligt binnen het bestaand be-

bouwd gebied en is daarmee in lijn met het provinciale beleid in de structuur-

visie en de provinciale ruimtelijke verordening.  

 

L e i d r a ad  l an d s c h a p  e n  cu l tu u r h i s t o r i e  

Op 21 juni 2010 hebben Provinciale Staten de Leidraad landschap en cultuur-

historie vastgesteld. De informatiekaart landschap en cultuurhistorie maakt 

inzichtelijk in wat voor type gebied en wat voor kenmerkende waarden daar 

aanwezig zijn. Het plangebied maakt deel uit van het strandwallen- en strand-

vlaktenlandschap.  

 

 



 

  
022.00.02.33.15.toe - Bestemmingsplan Bergen Nieuw-Kranenburg - 8 november 2012 
 

19 

Het strandwallen en -vlaktenlandschap ligt direct achter de jonge duinen en is 

ontstaan door wind, rivieren en zee. 

Vanaf de zeventiende eeuw ontstonden op de strandwallen landgoederen. Na 

herverkaveling van oude landgoederen ontstonden vanaf de late 19de eeuw de 

eerste villaparken op de hoge zandgronden (strandwallen). Na de Eerste We-

reldoorlog ontstonden ook luxere woonmilieus in de strandvlakten. De villacul-

tuur ontstond als gevolg van de verbeterde ontsluiting met tram en spoor 

waardoor de binnenduinrand voor een brede, veelal forenserende, toplaag 

bereikbaar werd. Het gebied wordt nu nog gekenmerkt door vele waardevolle 

cultuurhistorische objecten, zoals stolpen, landgoederen, villaparken en resten 

van kastelen en buitenplaatsen. Zo heeft ook het oude gebouw Kranenburgh 

monumentale waarde. Vanwege het feit dat de uitbreiding van het museum 

door hoogte en situering ondergeschikt blijft aan het historische hoofdgebouw 

is geen sprake van afbreuk aan de monumentale waarde van Huize Kranen-

burgh. 

 

A g en d a  r e c r e a t i e  e n  t o e r i sm e  2 0 0 8 - 20 1 1 ,  N o o r d  Ho l l a n d  

In de Agenda Recreatie en toerisme 2008-2011 worden kaders neergezet voor 

het provinciale recreatieve beleid. Belangrijke punten hierin zijn (aangegeven 

zijn de relevante punten voor het centrum voor kunst en cultuur): 

- Toerisme en recreatie zijn belangrijke bedrijfstakken die van groot be-

lang zijn voor de economie in Noord-Holland. Recreatie en toerisme 

moeten als bedrijfstakken verder kunnen groeien. 

- Bevorderen van toerisme en recreatie is een onlosmakelijk deel van het 

economisch beleid. 

- Bovenregionale toeristische activiteiten zijn belangrijk. 

- Bevorderen cultureel ondernemerschap door een verbinding aan te 

brengen tussen cultuur, economie en toerisme. 

 

Het voornemen tot de uitbreiding van het museum tot een centrum voor kunst 

en cultuur ligt in de lijn van het hiervoor beschreven beleid.  

 

P r o v i n c i a a l  W a t e r p l an  2 0 1 0 - 2 01 5  

Het motto van het Provinciaal Waterplan 2010-2015 is beschermen, benutten, 

beleven en beheren van water. De klimaatverandering, het steeds intensievere 

ruimtegebruik in Noord-Holland en de toenemende economische waarde van 

wat beschermd moet worden, vragen om een herbezinning op de waterveilig-

heid, het waterbeheer en de ruimtelijke ontwikkeling. 

 

In het Waterplan wordt per thema behandeld wat de Provincie zelf doet tot en 

met 2015 en wat ze verwacht van Rijk, Rijkswaterstaat, waterschappen, ge-

meenten, terreinbeheerders en bedrijfsleven. De vier strategische waterdoe-

len worden in het Waterplan als volgt geformuleerd: 

 

Provincie waarborgt met waterschappen en Rijkswaterstaat voldoende be-

scherming van mens, natuur en bedrijvigheid tegen overstromingrisico’s via het 

principe: preventie (het op orde houden van de waterkeringen met aandacht 
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voor ruimtelijke kwaliteit), gevolgschade beperken (bijvoorbeeld waterbesten-

dig bouwen daar waar nodig) en rampenbeheersing (bijvoorbeeld goede vlucht-

routes en informatievoorziening). 

 

Provincie zorgt samen met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat dat 

water in balans en verantwoord benut en beleefd wordt door mens, natuur en 

bedrijvigheid. Het watersysteem en de beleving van het water worden ver-

sterkt door deze te combineren met natuurontwikkeling, recreatie en/of cul-

tuurhistorie. 

 

Provincie zorgt samen met gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en 

drinkwaterbedrijven voor schoon en voldoende water. Dat wordt gedaan door 

een kosteneffectief en klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem. 

Provincie zorgt samen met gemeenten, waterschappen en belanghebbenden 

voor maatwerk in het Noord-Hollandse grond- en oppervlaktewatersysteem. 

Daarbij wordt een integrale gebiedsontwikkeling gehanteerd.” 

 

Zoals blijkt uit paragraaf 4.9 levert het plan geen conflicten op met de hier-

voor genoemde aspecten.  

  

W a t er b eh e e r s p l a n  4 ,  2 0 1 0 - 2 0 1 5  

In het Waterbeheersplan 2010-2015 ‘Van veilige dijken tot schoon water’ be-

schrijft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de doelstellingen 

voor de periode 2010-2015 voor de drie kerntaken: veiligheid tegen overstro-

mingen, droge voeten en schoon water. Deze taken worden de komende perio-

de sterk beïnvloed door de klimaatverandering en de uitgangspunten van de 

Europese Kaderrichtlijn Water. 

 

M i s s i e  en  k e r n d oe l en  

De missie van het hoogheemraadschap is erop gericht om ook de komende 

jaren, ondanks klimaat- en weersveranderingen, Noord-Holland boven het 

Noordzeekanaal veilig te houden tegen overstromingen en te zorgen voor droge 

voeten en schoon water. Het kerndoel is vierledig: 

1. Het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse om-

standigheden doelmatig en integraal beheren. 

2. De verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lo-

zingen voorkomen en/of beheersbaar houden. 

3. Het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterke-

ringen met een veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandig-

heden doelmatig beheren. 

4. Het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die 

onder bijzondere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die 

beschikt over actuele calamiteitenbestrijdingsplannen voor veiligheid, 

wateroverlast en waterkwaliteit. 
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U i t g a ng s p u n te n  

Het hoogheemraadschap hanteert bij zijn beleid te volgende uitgangspunten: 

- Het beheersgebied van het hoogheemraadschap is beveiligd tegen over-

stromingen. 

- Dijkversterking blijft altijd mogelijk. 

- Alle inwoners van het beheersgebied van het hoogheemraadschap heb-

ben recht op het afgesproken beschermingsniveau tegen wateroverlast. 

- Watersystemen zijn gezond voor mens, plant en dier. 

- Problemen worden opgelost waar ze ontstaan. 

- Met de watervoorraad wordt zorgvuldig omgegaan. 

- Niet alles kan overal. 

- Samenwerking staat centraal. 

- Water is een ordenend principe in de ruimtelijke ordening.  

- Het waterbeheer is toekomstgericht.   

 

Zoals blijkt uit paragraaf 4.8 levert het plan geen conflicten op met de hier-

voor genoemde aspecten.  

3 . 3   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d   

V i s i e  o p  t o e r i s m e  e n  r e c r e a t i e  ( 20 0 5 )   

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 beleids-

veld. 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 (bij-

voorbeeld natuur, kunst en cultuur en ruimtelijke ordening), zowel in-

tern als extern. 

- Streven naar meer bestedingen van de toerist. 

- Behoud en/of versterking van de toeristische positie van de verschillen-

de kernen binnen de gemeente Bergen.  

 

Om deze doelstelling te bereiken zullen concrete maatregelen worden voorbe-

reid waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe kwaliteiten en potenties 

van Bergen als geheel (het strand, de duinen en het achterland) en waarbij de 

aanwezige voorzieningen optimaal benut worden.  
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Het voornemen tot de uitbreiding van het museum tot een centrum voor kunst 

en cultuur ligt in de lijn van het meer regionaal benaderen van toerisme, het 

stimuleren van bestedingen van toerisme, de afstemming van de activiteiten 

en visie op toerisme en recreatie op andere werkterreinen zoals kunst en cul-

tuur en het behouden en versterken van de toeristische positie van de kern 

Bergen.  

 

G r o e n s t r u c tu u r p l an  ( 1 9 9 4 )  

Het gemeentelijke beleid aangaande de groenstructuur is opgenomen in het 

Groenstructuurplan. Het Groenstructuurplan geeft een totaalvisie op het groen 

met als doel de kwaliteit van de openbare ruimte, toegespitst op het openbaar 

groen, te behouden en te verbeteren. Om dit doel te kunnen bereiken wordt 

gewerkt met een vijftal doelstellingen. Ten eerste wordt er gewerkt aan intern 

en extern draagvlak. Daarnaast is een visie op beheer en een visie op de bo-

men ontwikkeld. Bij het groenbeheer wordt onderscheid gemaakt tussen gang-

baar, milieuvriendelijk en natuurvriendelijk beheer. Ook de sfeer en de 

samenhang van de architectonische kwaliteit moeten worden verbeterd. De 

architectonische kwaliteit bestaat in Bergen uit de laanbomen met de gras-

bermen. Als laatste wordt ingezet op een verhoging van de ecologische kwali-

teit. In de visie worden de verschillende onderdelen van de groenstructuur 

beschreven: het ecologische raamwerk, de verbindende lijnen en lommerrijke 

lanen, de plekken om bij stil te staan en het groen in de wijken. De Hoflaan 

hoort bij de in Bergen voorkomende karakteristieke lanen.  

 

Met het voorliggende plan wordt geen afbreuk gedaan aan deze laan. 

 

W e l s t a n d sn o t a  ( 2 0 04 )  

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad 

(juni 2004) een Welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria be-

schreven die ten grondslag liggen aan de welstandsbeoordeling bij het beoor-

delen van bouwplannen. In de nota komen, na een hoofdstuk over het 

ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de welstandscriteria aan de orde. Aller-

eerst komen daarbij de algemene welstandscriteria aan de orde, vervolgens de 

"relatieve" welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten. Tot slot 

komen de "absolute" criteria aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende 

kleine bouwwerken.  

De vooroorlogse monumentale uitbreidingen van Bergen waaronder het Van 

Reenenpark hebben een bijzonder welstandsniveau toegekend gekregen. In 

deze gebieden moet de ruimtelijke samenhang worden gehandhaafd, hersteld 

of zelfs versterkt. Het welstandstoezicht dient een bijdrage te leveren aan het 

versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit.  

 

Zoals eerder aangegeven respecteert het plan de karakteristiek van het omlig-

gende villagebied. Dit komt omdat het gaat om een ontwikkeling binnen het 

perceel van een landgoed, waarbij de uitbreiding door hoogte en situering 

ondergeschikt blijft aan het historische hoofdgebouw. 
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4 4  M i l i e u a s p e c t e n  e n  

b e l e m m e r i n g e n  

4 . 1   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

Langs alle wegen bevinden zich ingevolge de Wet geluidhinder geluidszones, 

met uitzondering van woonerven en 30 km/u-gebieden. Ook de Hoflaan is een 

30 km/u-weg die op basis van het snelheidsregime is gedezoneerd. De voorge-

nomen ontwikkeling van Nieuw-Kranenburg is bovendien geen toevoeging van 

een geluidsgevoelige functie (zoals een woning). Om deze reden hoeft geen 

nadere aandacht aan het aspect wegverkeerslawaai te worden besteed. Het 

verrichten van een akoestisch onderzoek is niet nodig. 

4 . 2   

B e d r i j v i g h e i d   

Een museum is een maatschappelijke voorziening. In de publicatie Bedrijven 

en Milieuzonering (2009) van de VNG worden dergelijke maatschappelijke 

voorzieningen gerekend tot de categorie ‘Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.’. 

Dergelijke bedrijven behoren tot milieucategorie 1 en hiervoor geldt een richt-

afstand tot milieugevoelige functies van 10 m. In het algemeen wordt deze 

milieucategorie als passend beoordeeld in een woonwijk. In de voorliggende 

situatie is het museum gesitueerd op een zeer groot erf. Het gebouw staat op 

ruime afstand van woningen. Voor zover auto's het terrein betreden (parkeren 

van bezoekers en personeel, bevoorrading) kunnen deze via de Hoflaan het 

museum bereiken. Deze weg is goed geschikt voor de afwikkeling van dit ver-

keer. Daarnaast is er vanaf de Renbaanlaan nog een toegang voor langzaam 

verkeer.  

 

Door M+P raadgevende ingenieurs is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar 

de mogelijke geluidsuitstraling van Nieuw-Kranenburg naar de omgeving 

(akoestisch onderzoek bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te 

Bergen, mei 2009). In dit onderzoek worden enkele aanbevelingen gedaan. 

Geconcludeerd wordt dat relevante uitstraling van geluid zou kunnen voortko-

men uit geluid tijdens activiteiten met muziek, stemgeluid vanwege een terras 

en installatiegeluid in de nachtperiode.  

 

 

 

 

AKOESTISCH ONDERZOEK 



022.00.02.33.15.toe - Bestemmingsplan Bergen Nieuw-Kranenburg - 8 november 2012 
 

24 

Geadviseerd wordt:  

- om de ruimte waarin muziekoptredens zouden kunnen plaatsvinden een 

degelijke geluidwering te geven, volgens de rapportage ten minste  

28 dB(A), zodat de geluiduitstraling naar de omgeving zoveel mogelijk 

wordt beperkt; 

- om een eventueel terras niet ten noorden van het bouwvlak te plaatsen; 

- om door technische maatregelen en/of het houden van afstand van 

installaties tot woningen ruim beneden de wettelijke grenswaarde te 

blijven van 40 dB(A). 

 

Bij de uitwerking van de plannen is met de hiervoor genoemde adviezen reke-

ning gehouden. Er is tevens nader onderzoek gedaan naar mogelijke geluidhin-

der vanwege het komen en gaan van bezoekers van de inrichting. Ten behoeve 

hiervan is met behulp van Standaard Rekenmethode 1 wegverkeerslawaai een 

berekening gemaakt ter hoogte van de gevels van de relevante woningen. Uit 

deze berekeningen blijkt dat als gevolg van het komen en gaan van bezoekers 

van de inrichting geen relevante geluidhinder valt te verwachten. 

4 . 3   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Met de uitbreiding van het museum ontstaat een voorziening waarbij veel 

mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn. In dat verband dient aandacht te wor-

den besteed aan het aspect externe veiligheid. 

 

Op 27 oktober 2004 is het "Besluit externe veiligheid inrichtingen" (Bevi) in 

werking getreden. In dit besluit, dat is gebaseerd op een risicobenadering, zijn 

grenswaarden voor het plaatsgebonden risico (PR) voor zogenoemde kwetsbare 

objecten in de omgeving van risicovolle inrichtingen opgenomen en richtwaar-

den voor het PR voor zogenoemde beperkt kwetsbare objecten in de omgeving 

van risicovolle inrichtingen. 

In en in de omgeving van het plangebied zijn echter geen Bevi-inrichtingen 

aanwezig zodat aan dit aspect geen nadere aandacht behoeft te worden be-

steed. 

  

In de omgeving van het plangebied zijn voor zover bekend geen bedrijven ge-

legen die vuurwerk verkopen. In het bestemmingsplangebied Bergen Dorpskern 

Zuid dat het terrein van Kranenburgh omsluit, worden bedrijven die meer dan 

10.000 kg vuurwerk verkopen niet toegestaan.  

  

In de omgeving van het plangebied vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen 

plaats en zijn ook geen planologisch relevante leidingen aanwezig die een 

mogelijk risico voor wat betreft externe veiligheid in zouden kunnen houden. 

Voor wat betreft het aspect externe veiligheid mag het plan dan ook uitvoer-

baar worden geacht. 
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4 . 4   

L u c h t k w a l i t e i t  

De uitbreiding van het museum zal een toename van de verkeersaantrekkende 

werking met zich mee nemen. Daarom moet aandacht worden besteed aan het 

aspect luchtkwaliteit. 

 

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad 

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

op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vast-

gelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens 

van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 

µg/m
3
 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd.  

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool (juni 

2011) ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden 

bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreini-

ging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 

bepaald.  

 

Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een centrum voor kunst 

en cultuur. Er wordt een bezoekersaantal van maximaal 30.000 personen per 

jaar verwacht. Omgerekend betekent dit dat het museum 82 personen per 

weekdag aantrekt. Indien alle te verwachten bezoekers afzonderlijk met een 

eigen vervoermiddel Nieuw-Kranenburg zouden gaan bezoeken, ligt het totale 

aantal te genereren voertuigbewegingen (heen en terug) van een weekdagge-

middelde op 164. Aangezien museumbezoek en het bezoek van culturele acti-

viteiten vaak met meer personen plaatsvindt, is het niet aannemelijk dat dit 

NSL/NIBM 

NIBM-TOOL 
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aantal verkeersbewegingen wordt gehaald. Voor het rekenmodel is hier echter 

van uitgegaan van een worst case situatie.  

 

 
F i g u u r  4 .  B e r e k e n i n g  m e t  d e  n i b m - t o o l  

 

C o n c l u s i e  

Uit de berekeningen met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een 

toename van 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) niet overschrijdt. Het project moet der-

halve worden beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek naar de 

luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven en het plan voldoet daarmee 

aan het gestelde in de Wet milieubeheer. Het bestemmingsplan mag op dit 

punt uitvoerbaar worden geacht.  

4 . 5   

B o d e m  

Voor de gemeente Bergen is op basis van historische informatie en in het ver-

leden uitgevoerde bodemonderzoeken een bodemkwaliteitskaart opgesteld. Op 

de kaart is aangegeven wat de gemiddelde bodemkwaliteit is in de boven-

grond. De bodemkwaliteitskaart geeft een algemeen beeld. Op individuele 

adressen kan de verontreinigingssituatie geheel anders zijn. Voor het gebied 

Hoflaan 26 is sprake van de categorie licht verontreinigd. De bodemkwaliteit 

heeft geen gevolgen voor de reeds aanwezige functie. Ten behoeve van de 

bouw is reeds een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend die onher-

roepelijk is. In het kader hiervan heeft bodemonderzoek plaatsgevonden. Dit 

bodemonderzoek heeft niet geleid tot belemmeringen voor de verlening van de 

omgevingsvergunning voor het bouwen. In het kader van de uitvoerbaarheid 

van het voorliggende plan is gebaseerd hierop dan ook geen belemmering ten 

aanzien van het aspect bodem. 
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4 . 6   

E c o l o g i e  

In het kader van de Flora- en faunawet is onderzoek uitgevoerd naar de aan-

wezige natuurwaarden in het gebied waar de uitbreiding van het museum is 

gepland (Natuurwaardenonderzoek Hoflaan 26, Bergen NH, BügelHajema Advi-

seurs, december 2009, zie bijlage). Tevens is gekeken naar de mogelijke effec-

ten op beschermde gebieden in de omgeving. In het navolgende is dit 

aangegeven onder de thema's soortenbescherming en gebiedsbescherming. De 

uitkomsten van het natuurwaardenonderzoek zijn als volgt. 

 

Op en in de omgeving van het plangebied is door middel van veld- en litera-

tuuronderzoek gekeken naar het voorkomen van soorten die in het kader van 

de Flora- en faunawet relevant zijn. Deze soortgroepen zijn in onderstaande 

tabel aangegeven. Daarbij is tevens aangegeven of er mogelijk verbodsover-

tredingen worden verwacht en welke vervolgstap er genomen dient te worden. 

 

Tabel 2. Verbodsovertredingen en vervolgstappen beschermde soorten Flora- en faunawet 

Soortengroep Verbodsovertreding van beschermde 

soorten in het plangebied 

Vervolgstap 

Flora - - 

Vleermuizen Mogelijk enkele vleermuissoorten Nader onderzoek 

Overige zoog-

dieren 

Bunzing, egel, gewone bosspitsmuis, 

hermelijn, rosse woelmuis en wezel 

Geen, vrijstelling 

Vogels Enkele broedvogels Geen, indien bij de werkzaam-

heden rekening wordt gehouden 

met het broedseizoen 

Amfibieën Bruine kikker, gewone pad en kleine 

watersalamander 

Geen, vrijstelling 

Reptielen - - 

Vissen - - 

Dagvlinders - - 

Libellen - - 

Overige soor-

ten 

- - 

 

Uit de tabel is af te lezen dat het voorkomen van vleermuizen niet kan worden 

uitgesloten. Naar deze soort moet nader onderzoek worden gedaan in het daar-

voor geschikte seizoen.  

 

Beschermde gebieden in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur liggen op 

een zodanige afstand van het plangebied, dat gezien de aard van de ingrepen 

geen negatieve effecten te verwachten zijn. Op korte afstand van het plange-

bied ligt een beschermd gebied in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998, namelijk het Noordhollands Duinreservaat. Uit een overleg hierover met 

SOORTENBESCHERMING 

GEBIEDSBESCHERMING 
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de provincie Noord-Holland is naar voren gekomen dat zij een voortoets advi-

seren.  

 

In overleg met de provincie Noord Holland is een voortoets opgesteld (Voor-

toets Hoflaan 26 te Bergen, mei 2009, BügelHajema Adviseurs). De voortoets 

ging nog van een situatie uit waarbij een deel van het parkeren aan de over-

zijde van de Hoflaan plaats zou vinden. In deze voortoets wordt het volgende 

geconcludeerd:  

 

“Er worden als gevolg van de ontwikkelingen geen negatieve effecten op be-

schermde waarden in het kader van de Habitatrichtlijn verwacht. Omdat de 

parkeergelegenheid wordt afgeschermd van het omliggende gebied door een 

groenzone van hulst, er geen (straat)verlichting zal worden geplaatst en door 

grastegels als verharding te gebruiken, wordt in het kader van de bescherming 

als beschermd natuurmonument geen aantasting van de wezenlijke kenmerken 

verwacht. De toename van bezoekers als gevolg van de plannen is dermate 

klein dat negatieve effecten op natuurwaarden niet worden verwacht. 

Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen of er een vergunning dient te 

worden afgegeven.” 

 

Het bevoegd gezag heeft vervolgens aangegeven met de voortoets in te kunnen 

stemmen met als voorbehoud dat aangaande het parkeerterrein aan de over-

zijde van de Hoflaan, dat nodig zou zijn om de parkeerbehoefte op te vangen, 

te kijken naar alternatieven, dan wel een vergunning voor dit onderdeel aan te 

vragen. Inmiddels is duidelijk dat de uitbreiding van de parkeervoorzieningen 

aan de overzijde van de Hoflaan niet langer noodzakelijk is. Het onderzoek 

voortoets is daarmee afgerond. 

 

Uit het Advies Natuurwaarden Hoflaan 26 te Bergen komt naar voren dat aan-

vullend onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is. Bij sloop en verbouw van 

delen van het gebouw zouden verblijfplaatsen van vleermuizen verstoord en 

vernietigd kunnen worden. Dit aanvullend onderzoek is in 2009 uitgevoerd. Het 

onderzoek bestond uit drie avondinventarisaties. In totaal zijn vier vleermuis-

soorten waargenomen. Met name de aan de achterzijde gelegen tuin wordt 

door vleermuizen gebruikt als jachtgebied. Er zijn waarnemingen gedaan die 

doen veronderstellen dat er in het gebouw verblijfplaatsen aanwezig zijn. De 

conclusie van het onderzoek is dat er als gevolg van de plannen geen negatieve 

effecten op vleermuizen worden verwacht. Een ontheffing in het kader van de 

Flora- en faunawet is dan ook niet nodig.   

4 . 7   

A r c h e o l o g i e  

Om na te gaan wat de kans is dat er archeologische resten in de bodem van het 

museumterrein liggen, is een archeologisch bureauonderzoek verricht door het 

Steunpunt Cultureel Erfgoed. Om een betrouwbare verwachting te kunnen 

VOORTOETS 

VLEERMUIZEN 
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uitspreken, is niet alleen het plangebied bestudeerd, maar ook een zone met 

een straal van 500 m rondom het plangebied, het zogenaamde onderzoeksge-

bied. Het onderzoek bestond onder andere uit het raadplegen van het Archeo-

logisch Informatiesysteem (ARCHIS). Het is een bestand met archeologische, 

geomorfologie, bodemkundige en (historisch-)topografische gegevens. In AR-

CHIS zijn binnen de grenzen van het onderzoeksgebied negentien archeolo-

gische vondsten gemeld. Deze resten betreffen enkele aardewerkscherven uit 

de Vroege en Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, maar ook een Romeinse munt.  

 

Voor het plangebied is de verwachting in de navolgende tabel gespecificeerd: 

 

Tabel 3. De verwachting per periode dat in het  

plangebied archeologische resten aanwezig zijn 

Periode Verwachting 

Steentijd Laag 

Bronstijd Laag 

IJzertijd/Romeinse tijd Middelhoog 

Vroege middeleeuwen Hoog 

Late middeleeuwen Hoog 

Nieuwe tijd Laag 

 

Het advies luidt om een proefsleuvenonderzoek te verrichten. Tussentijds is 

een inventariserend veldonderzoek verricht door Hollandia Archeologie b.v. 

(Hollandia reeksnummer 258, april 2009). De volgende vragen zijn onderzocht: 

1. Zijn er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig? 

2. Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de 

archeologische waarden? 

3. Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

4. In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd 

door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied? 

5. Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden 

zouden hierbij kunnen worden ingezet? 

 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat sprake kan zijn van een redelijk onver-

stoorde cultuurlaag/akkerlaag (waarschijnlijk middeleeuws). Dit wordt onder-

bouwd met historisch en andere informatie over de agrarische nederzettingen 

op de haakwallen uit die tijd (Huize Kranenburgh ligt op een haakwal). Na de 

Middeleeuwen tot aan de bouw van Huize Kranenburgh in 1880 is op basis van 

historisch kaartmateriaal geen bebouwing aanwezig geweest. Een tweede, 

uitgebreid veldonderzoek zou hier meer uitsluitsel over moeten geven (proef-

sleuvenonderzoek). Voor dit proefsleuvenonderzoek is een Plan van aanpak 

opgesteld op basis waarvan het onderzoek is uitgevoerd. Hiervan is door Hol-

landia Archeologie b.v. een briefrapport opgesteld (Briefrapport Archeologisch 

proefsleuvenonderzoek Bergen, Hoflaan 26, d.d. 19 juli 2009). Er zijn geen 

archeologische resten aangetroffen Geadviseerd wordt daarom om geen ver-

volgonderzoek uit te voeren. Het aspect archeologie levert gelet hierop geen 

belemmeringen op voor het bestemmingsplan. 
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4 . 8   

C u l t u u r h i s t o r i e  

De Modernisering Monumentenwet (MoMo) leidt op 1 januari 2012 tot een wij-

ziging van art. 3.6.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Ieder 

bestemmingsplan dient dan tevens een analyse van cultuurhistorische waarden 

van het plangebied te bevatten. In de toelichting van een bestemmingsplan 

dient een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop met de in 

het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of 

te verwachten monumenten rekening is gehouden. Hierbij dient tevens de 

historische (stede)bouwkunde en historische geografie te worden meegenomen 

in de belangenafweging. Aangegeven dient te worden welke conclusies aan de 

geanalyseerde waarden worden verbonden en op welke wijze deze worden 

geborgd in het bestemmingsplan. 

 

In hoofdstuk 2 van deze toelichting is al uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling 

van het plangebied en de directe omgeving. Dit heeft geleid tot een gebied 

met waardevolle kwaliteiten. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de 

uitbreiding van een reeds bestaand museum en heeft daarmee slechts beperk-

te invloed op de aanwezige kwaliteiten. Het gebouw waarin het museum is 

gevestigd, heeft de status van Rijksmonument en wordt als zodanig beschermd 

op basis van de Monumentenwet. De nieuwbouw van de uitbreiding van het 

museum vindt plaats met respect voor de bestaande bebouwing. Het bestaan-

de monumentale gebouw wordt niet aangetast. Naast de bebouwing in het 

plangebied is ook de tuin van waarde. In het bestemmingsplan is de tuin nog 

nader aangeduid voor ‘natuur- en landschapswaarden’ om te borgen dat de 

bestaande waarden behouden blijven. De extra parkeergelegenheid wordt in 

de tuin aangelegd, maar hierbij gaat geen waardevolle beplanting verloren. 

Langs Nieuw-Kranenburg loopt tevens de historische trambaan van Alkmaar 

naar Bergen aan Zee. De voormalige trambaan is nog herkenbaar in het land-

schap. Om deze te beschermen heeft deze de bestemming ‘Groen’ gekregen.  

 

Vanuit het oogpunt van cultuurhistorie zijn er geen belemmeringen voor de 

uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning voor het 

bouwen is reeds verleend en is onherroepelijk.  

4 . 9   

W a t e r t o e t s  

In het kader van de watertoets is vooroverleg gevoerd met het Hoogheemraad-

schap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het HHNK heeft de volgende aanbeve-

lingen meegegeven:  
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W a t er k w a n t i t e i t  

Het centrum voor kunst en cultuur is gelegen in peilgebied 04070-05 met een 

peil van 0,00 m NAP. Dit peilgebied maakt deel uit van de Damlanderpolder. In 

de directe nabijheid van het plangebied is geen open water aanwezig. Er zal 

door de plannen sprake zijn van een substantiële toename van de verharding 

binnen het plangebied ten gevolge van de uitbreiding van de bebouwing en het 

parkeren voor personeel en invaliden. De toename van verharding leidt tot 

versnelde afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater, dan wel het riole-

ringsstelsel en daarmee tot een verslechtering van het watersysteem. Deze 

toename dient daarom te worden gecompenseerd. 

 

Het HHNK heeft bepaald hoeveel extra waterberging nodig is in het desbetref-

fende peilgebied om de extra verharding die in het gebied komt te compense-

ren. Hierbij hebben zij als uitgangspunt gewerkt met een peilstijging van 0,20 

m eens in de 25 jaar en een gescheiden rioolstelsel. De benodigde compensatie 

van verharding in het oppervlaktewater bedraagt in dit geval 24% van het extra 

oppervlak snellozende verharding. Voor de oppervlakte snellozende verharding 

wordt hier uitgegaan van de oppervlakte van de beoogde uitbreiding van het 

museum. Deze oppervlakte bedraagt globaal genomen 1200 m² (dit is het 

grondbeslag van de uitbreiding ten opzichte van het huidige gebouw).  

 

I n f i l t r a t i e  

Ter compensatie van verhardingstoename kan naast het graven van open wa-

ter, in sommige gevallen gebruik gemaakt worden van een infiltratie- of ber-

gingsvoorziening. Door de ligging van het museum op een strandwal lijkt de 

locatie hiervoor bij uitstek geschikt. De benodigde capaciteit van een infiltra-

tievoorziening is gebaseerd op de berekende peilstijging van het te compense-

ren wateroppervlak. De uitkomst wordt verdubbeld met de zogenoemde veilig-

heidsfactor.  

 

De formule ziet er als volgt uit: 

((berekende peilstijging x extra verhard oppervlak) x compensatie percentage) 

x 2 = het aantal benodigde m³. 

 

De oppervlakte van de uitbreiding bedraagt 1200 m² en de oppervlakte van het 

parkeerterrein bedraagt 795 m². De capaciteit van de voorziening moet der-

halve 1995 x 0,20 x 0.24 x 2 = 191,52 m³ zijn. In de haalbaarheid hiervan 

speelt de grondwaterstand ter plaatse uiteraard een belangrijke rol. In het 

plangebied zal voldoende waterberging worden gerealiseerd door middel van 

de aanleg van bergingsvijvers.  

 

W a t er k w a l i t e i t / A f v a lw a t e r  

In relatie tot het watersysteem is ook het in het plangebied aanwezige riole-

ringsstelsel van belang. Belangrijk uitgangspunt in het rioleringsbeleid van het 

HHNK is dat een verbeterd gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd of een 

rioolstelsel dat qua vuiluitworp gelijkwaardig is. Vooruitlopend op toekomstige 

ontwikkelingen en met het oog op duurzaam bouwen, adviseert het Hoogheem-

RIOOLSTELSEL 
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raadschap de afvalwaterstromen binnen het plan in ieder geval gescheiden aan 

te leggen. 

 

Het Hoogheemraadschap volgt op dit moment de aanbevelingen van de werk-

groep Riolering West-Nederland (wRw). Deze werkgroep heeft onderzoek ge-

daan naar aan- en afkoppelen van regenwaterlozingen in relatie tot de 

kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit onderzoek is vastgelegd in het rapport 

"beslisboom aan en afkoppelen verharde oppervlakken" (rapport R001-

425929TTD-D01-U) d.d. 10 juli 2003. Met de aanbevelingen van het Hoogheem-

raadschap wordt in de verdere uitwerking van de plannen rekening gehouden. 

4 . 1 0   

V o r m v r i j e  m . e . r . - b e o o r d e l i n g  

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Het aantal 

situaties waarvoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht moet worden 

uitgevoerd is verminderd. Er zijn nu meer situaties waar eerst beoordeeld kan 

worden of een m.e.r. moet worden uitgevoerd. Het komt er op neer dat voor 

elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de 

D-lijst van het Besluit die beneden de drempelwaarden vallen, een toets moet 

worden uitgevoerd of er belangrijke nadelige milieugevolgen zijn. Voor deze 

toets, die dus een nieuw element is in de m.e.r.-regelgeving, wordt de term 

vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. 

 

Het onderhavige bestemmingsplan kent een beperkt aantal ontwikkelingsmoge-

lijkheden. De milieueffecten van deze ontwikkelingen zijn in de voorgaande 

paragrafen beschreven. Hieruit blijkt dat de activiteiten geen belangrijke na-

delige gevolgen voor het milieu hebben. Naar alle Europese criteria voor de 

afweging hieromtrent is gekeken. Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding 

voor een vervolgonderzoek in het kader van een m.e.r. of een m.e.r.-

beoordeling. 

AFKOPPELEN 
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5 5  P l a n b e s c h r i j v i n g  

A n a l y s e  

Kranenburgh is een monumentaal pand gelegen aan één van de prachtige lanen 

die Bergen rijk is. Het gebouw ligt in een bosrijke omgeving met vele villa's in 

grote tuinen. Het pand dateert uit 1883 en is gebouwd in eclectische stijl, dit 

wil zeggen dat in het pand verschillende (neo-)stijlen zijn gecombineerd. Het 

gebouw is voornaam, symmetrisch en vrijwel vierkant. Aan de achterzijde is 

een entree/ontvangstruimte waarachter een gesloten aanbouw. Ook in de tuin 

zijn verschillende (restanten van) stijlen herkenbaar. Zowel neoclassicistische 

als elementen van de Engelse landschapsstijl zijn te onderscheiden. Daarnaast 

maken ook de buxussen die voor het monument staan, onderdeel uit van het 

monument.  

 

Kwaliteiten zijn beslist: 

- het monumentale pand met voorname uitstraling; 

- de hierbij horende tuinderswoning uit 1910; 

- de omringende bosrijke omgeving; 

- de royale tuin met veel volgroeide bomen; 

- het hekwerk rond de tuin, dat deel uitmaakt van het monument. 

 

Minder sterk zijn: 

- het feit dat de museumfunctie nu nauwelijks vanaf de Hoflaan ervaren 

wordt (nauwelijks zichtbaar, weinig uitstraling bij de entree/zuil, indi-

recte benadering); 

- de inrichting en onderhoudstoestand van de tuin; 

- de vrij gesloten bebouwing ten opzichte van de tuin (gevelopeningen 

zijn ondergeschikt in het overwegend bakstenen gebouw). 

 

R a n d v o o r w aa r d en  

Tegen de achtergrond van de analyse is essentieel: 

1. Herkenbaarheid van het museum. 

2. Nieuw met respect voor oud. 

3. Museum in samenhang met de tuin. 

 

Ad 1. De uitbreiding en de daarmee samenhangende veranderingen moeten 

bijdragen aan de herkenbaarheid van de museumfunctie vanaf de open-

bare ruimte en een goede ontvangst van bezoekers. 

 

Ad 2.  De uitbreiding en daarmee samenhangende veranderingen moeten op 

een respectvolle manier samengaan zodanig dat nieuw en oud elkaar 

versterken. 
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Ad 3.  De uitbreiding moet ten volle gebruik maken van de ligging in het park. 

De relatie binnen en buiten is sterk zowel visueel als fysiek. 

 

U i t w er k i n g  i n  b o u w v l a k  en  m aa tv o er i n g  

De uitbreiding ligt achter de achtergevelrooilijn van het oude gebouw en sluit 

aan op de bestaande entree. De uitbreiding wordt met een tussenlid verbon-

den met het monument. De maximum bouwhoogte van de uitbreiding bedraagt 

5,5 m (exclusief ondergeschikte bouwdelen). 

 

U i t w er k i n g  i n  b e e ld kw a l i t e i t s r i c h t l i j n en   

Deze beeldkwaliteitsrichtlijnen zijn welstandrichtlijnen die in aanvulling op de 

gemeentelijke welstandnota zijn opgesteld en als zodanig door de gemeente-

raad worden vastgesteld. 

 

M a s s a  e n  b o u w v o r m  

H a r d e  u i t g a ng s p u n t en  

- De uitbreiding is maximaal 5,5 m hoog. De gootlijn blijft onder de goot-

lijn van het historische gebouw en daarmee ook onder de kruin van de 

grote bomen die voorkomen in de tuin. Het gebouw mag onderkelderd 

worden. 

- De vorm van het gebouw is eenvoudig, als simpele basis voor de ervaring 

van kunstwerken en uit respect voor het oude gebouw. 

 

A a n b e v e l i n g  

- Het gebouw wordt gebruikt om de buitenruimte bij de ingang te ontslui-

ten en de museumfunctie herkenbaar te maken vanaf de openbare ruim-

te. 

 

O pm a a k  en  d e t a i l l e r i n g  

H a r d e  u i t g a ng s p u n t en  

- Het gebouw is in zijn uitstraling zo licht mogelijk, in contrast met het 

oude gebouw. 

- Verlichting van het gebouw/terrein houdt rekening met natuurwaarden 

(vogels, vleermuizen). 

 

O v e r i g  

H a r d e  u i t g a ng s p u n t en  

- De zuidoosthoek van de tuin wordt gebruikt als entree/voorterrein. De 

ontsluiting voor wandelaars en fietsers vindt plaats vanaf de Renbaan-

laan en Hoflaan. De ontsluiting voor bevoorrading, en het parkeren op 

eigen erf voor auto's (waaronder invalidenparkeren en parkeren voor 

personeel) vindt plaats vanaf de Hoflaan. Er komt slechts één auto-ont-

sluiting. Bezoekers kunnen het omliggend terrein van het centrum voor 

kunst en cultuur betreden. 

- Het inrichtingsniveau is eenvoudig, eenduidig en verfijnd. 
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A a n b e v e l i n g e n  

- De zuidoosthoek wordt ingericht met halfverharding, een patroon van 

bomen en hagen. 

 

V e r an tw o o r d i n g  p a r ke r e n   

A l g em e en  

Het centrum voor kunst en cultuur Nieuw-Kranenburg brengt een vergroting 

van het museum Kranenburgh met zich mee van bijna 1.600 m². Deze vergro-

ting zorgt ervoor dat de parkeerbehoefte nabij het museum toeneemt. Op 

grond van het parkeerbeleid van de gemeente Bergen dient vastgesteld te 

worden hoeveel parkeerplaatsen ten behoeve van de vergroting noodzakelijk 

zijn. 

 

B e l e i d  g e m e e n te  

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van parkeren is vastgelegd in de “Notitie 

Ruimtelijk Parkeerbeleid 2009”. In deze notitie is vastgesteld dat bij het bepa-

len van het aantal benodigde (nieuwe) parkeerplaatsen, als gevolg van ruimte-

lijke ontwikkelingen, de oppervlaktes en/of aantallen volgens de bouwaan-

vraag aangehouden moeten worden. Huidige functies of functies volgens het 

vigerende bestemmingsplan hebben geen invloed bij de bepaling van het aan-

tal benodigde parkeerplaatsen ten behoeve van de geplande ontwikkeling. In 

de notitie zijn ook de parkeerkencijfers per functie per kern van de gemeente 

Bergen vastgelegd. Deze zijn ontleend aan de hand van de CROW-publicatie 

182 “Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering” (3
e
 gewijzigde druk 

september 2008). Wat betreft de aantallen benodigde parkeerplaatsen per 

functie wordt op grond van de notitie deze locatie beschouwd als matig stede-

lijke omgeving in de schil/overloopgebied tussen het centrum en de rest van 

de bebouwde kom.  

 

P a r k e e r n o r m  u i t b r e i d i n g  

Om een totaaloverzicht te krijgen van de parkeerbehoefte zijn de parkeerken-

cijfers voor matig stedelijke omgeving in de schil/het overloopgebied gebruikt 

voor de oppervlaktes van de nieuwbouw. 

 

Tabel 4. Gehanteerde parkeerkencijfers per functie 

Functie Parkeernorm Omschrijving CROW 

KELDER 

- Tentoonstellingsruimte met  

  werkruimte 

 

0,9 /100 m2 bvo 

 

museum/bibliotheek 

BEGANE GROND 

- Kunstuitleen/winkel 

- Kunstenaarscentrum Bergen 

- Zaal 

 

- Tentoonstellingsruimte 

 

  0,9 /100 m2 bvo 

  0,9 /100 m2 bvo 

  8,0 /100 m2 bvo 

 

  0,9 /100 m2 bvo 

 

museum/bibliotheek 

museum/bibliotheek 

evenementenhal/ beursgebouw/ 

congresgebouw 

museum/bibliotheek 
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B e r ek e n i n g  p a r k e e r b e h o e f t e  u i t b r e i d i n g  

Aan de hand van de bovengenoemde parkeerkencijfers is de parkeerbehoefte 

per functie bepaald. De overige ruimtes (lift, trap, toiletten) zijn daarbij toe-

gedeeld aan de genoemde functies. Op deze wijze is het bruto vloeroppervlak 

per functie bepaald. Eén en ander is uitgewerkt in de onderstaande tabel. De 

parkeerbehoefte ten gevolge van de uitbreiding bedraagt op basis van de ken-

cijfers 37 parkeerplaatsen (zie tabel 5).  

 

Tabel 5. Parkeerbehoefte ten gevolge van de uitbreiding en de te handhaven gebouwen 

Functie Parkeernorm Grootte Benodigde parkeerplaatsen per 

tijdstip 

overdag zondagochtend/ 

avonden 

KELDER 

- Tentoonstellingsruimte met werkruimte 

 

  0,9 /100 m2 bvo 

 

  503 m2 bvo 

 

4.5   

 

 

BEGANE GROND 

- Kunstuitleen/winkel 

- Kunstenaarscentrum Bergen 

- Zaal 

- Tentoonstellingsruimte 

 

  0,9 /100 m2 bvo 

  0,9 /100 m2 bvo 

  8,0 /100 m2 bvo 

  0,9 /100 m2 bvo 

 

  349 m2 bvo 

   73 m2 bvo 

  324 m2 bvo 

  313 m2 bvo 

 

3.1 

0,7 

 

2,8 

 

 

 

25,9 

TOTAAL  1561 m2 bvo 11,1 25,9 

 

Dit zijn de aantallen zonder rekening te houden met de tijdstippen waarop het 

parkeren plaats vindt. Het is daarom niet juist om uit te gaan van de 

parkeerbehoefte op basis van een optelling. Een aantal voorzieningen is open 

in de avonduren terwijl andere voorzieningen dan juist gesloten zijn. 

 

P a r k e e r b a l a n s  

Gelet op het overzicht van de jaarlijkse activiteiten met daaraan gekoppeld 

het aantal bezoekers van Nieuw-Kranenburg, vinden de activiteiten in de zaal 

voornamelijk plaats in de avonduren en zondagochtend terwijl de overige 

functies dan gesloten zijn. Uitgangspunt is dat circa 10 avondlezingen en 20 

avondvoorstellingen/concerten plaatsvinden per jaar. Tevens is uitgangspunt 

dat circa 20 concerten plaatsvinden op de zondagochtend. Al deze activiteiten 

zijn complementair aan de openingstijden van het museum. Om 

bovengenoemde reden, en gezien de hiervoor opgenomen tabel, wordt de 

parkeerbehoefte van de zaal als maatgevend beschouwd. Deze zaal genereert 

volgens de normering het hoogste aantal parkerende bezoekers. In de CROW-

publicatie wordt een minimum en een maximum kencijfer genoemd. Het 

gemeentelijk beleid gaat uit van het maximum kencijfer. Hiermee wordt wat 

aantallen betreft aan de veilige kant gebleven, ook indien activiteiten bij 

uitzondering toch een keer zouden samenvallen.  

 

C o n c l u s i e  

Afgerond leidt de uitbreiding van Nieuw-Kranenburg tot een parkeerbehoefte 

van 26 parkeerplaatsen. Indien wordt uitgegaan van een parkeerbehoefte van 

26 parkeerplaatsen is in redelijkheid voldaan aan de parkeernormeringen zoals 

in de CROW bepaald. Deze 26 parkeerplaatsen worden op eigen erf gereali-

seerd. 
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6 6  J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

O pz e t  v a n  d e  p l an r eg e l s   

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 (arti-

kel 2). In hoofdstuk 2 Bestemmingsregels zijn de regels behorende bij de ver-

schillende bestemmingen opgenomen. Hoofdstuk 3 Algemene regels, bevat 

algemene regels die van toepassing zijn, zoals de anti-dubbeltelregel. Tot slot 

zijn de Overgangs- en slotregels opgenomen in hoofdstuk 4. 

  

Hierna wordt allereerst ingegaan op de verschillende bestemmingen. Vervol-

gens wordt ingegaan op een aantal van de overige bepalingen.  

  

B e s c h r i j v i n g  b e s t em m i n g en   

Per hoofdfunctie is een bestemmingsregeling opgenomen, bestaande uit:   

1. Bestemmingsomschrijving: waarvoor mogen de gebouwen en gronden 

worden gebruikt.  

2. Bouwregels: een beschrijving van de toelaatbare bouwwerken. 

3. Nadere eisen: de nadere eisen die aan het bouwen gesteld worden. 

4. Afwijking van de bouwregels: bevoegdheid van burgemeester en wet-

houders. 

5. Specifieke gebruiksregels. 

6. Afwijking van de gebruiksregels: bevoegdheid van burgemeester en wet-

houders. 

7. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden: werken en werkzaamheden die zonder 

omgevingsvergunning niet uitgevoerd mogen worden. 

8. Wijzigingsbevoegdheden: mogelijkheden om het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

De situering van het toegelaten gebouw is bepaald door een bouwvlak op de 

kaart en door bepalingen (soms in combinatie met aanduidingen) in de regels.  

 

Voor Nieuw-Kranenburg is de bestemming ‘Cultuur en Ontspanning’ van toepas-

sing. Het monumentale oude pand, is ook als monument op de verbeelding opge-

nomen. Binnen de betrokken bestemming is het monument in zijn bestaande 

maatvoeringen opgenomen. Tevens is in de bestemming een bouwmogelijkheid 

voor de beoogde uitbreiding begrepen. Ook het bestaande tuinhuisje is in de 

bestemming ‘Cultuur en Ontspanning’ opgenomen en heeft een op behoud ge-

richt bouwvlak en maatvoering gekregen. 

 

CULTUUR  

EN ONTSPANNING 
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Binnen de bestemming ‘Cultuur en Ontspanning’ zijn horeca en podiumactivitei-

ten uitsluitend toegestaan voor zover deze deel uitmaken van en ondergeschikt 

zijn aan de functie van centrum voor kunst en cultuur. Bij horeca en podium-

activiteiten zijn deze functies tevens gemaximaliseerd op een oppervlakte van 

respectievelijk 51 en 259 m². In bijlage 1 van de regels ‘Overzicht jaarlijkse 

activiteiten’ is het aantal toegestane activiteiten per jaar opgenomen. 

 

De historische trambaan die aan de noordgrens van het plangebied loopt is opge-

nomen in de bestemming ‘Groen’. Ook in deze bestemming ligt een aanduiding 

‘natuur- en landschapswaarden’. Er mogen geen bouwwerken worden gebouwd. 

 

Voor het erf van Nieuw-Kranenburg geldt de bestemming Tuin, nader aange-

duid met “natuur- en landschapswaarden”. De aanduiding “natuur- en land-

schapswaarden” is gericht op het behoud van de bestaande waarden die in het 

gebied aanwezig zijn.  

 

In de bestemming tuin is tevens de mogelijkheid opgenomen om een overkap-

ping of bijgebouw op te richten voor materialen en/of fietsenberging en is de 

aanleg van parkeerplaatsen mogelijk gemaakt. Deze mogelijkheid is beperkt 

tot de aanduiding “parkeerterrein”, waarop ten minste 26 parkeerplaatsen 

aangelegd moeten worden. Het realiseren van deze parkeerplaatsen is opge-

nomen als voorwaarde voor de ingebruikname van het nieuwe museum. In de 

bestemming ‘Tuin’ is de aanduiding “ontsluiting” opgenomen. Deze aanduiding 

geeft aan waar de inrit van Nieuw-Kranenburg vanaf de Hoflaan komt. 

 

GROEN 

TUIN 



 

  
022.00.02.33.15.toe - Bestemmingsplan Bergen Nieuw-Kranenburg - 8 november 2012 
 

39 

7 7  E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

In 2008 is door Price Waterhouse Coopers een exploitatieprognose opgesteld. 

In de vergadering van 24 juni 2008 heeft de raad een investerings- en dek-

kingsplan vastgesteld op basis van deze prognose. Het Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord heeft de exploitatieprognose beoordeeld en op basis 

daarvan is de prognose vastgesteld op 26 mei 2009. Op 26 mei 2009 heeft de 

raad een aanvullend besluit genomen met betrekking tot een eenmalig aanvul-

lend investeringskrediet en de beschikbaarstelling van subsidies. De subsidies 

zijn toen verhoogd mede naar aanleiding van de reactie van het Ontwikke-

lingsbedrijf op de exploitatieopzet.  

Op grond van bovengenoemde beschikbaarstelling van investeringskredieten en 

subsidies kan worden geconcludeerd dat de bouw en exploitatie van Nieuw 

Kranenburg uitvoerbaar is. 
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8 8  M a a t s c h a p p e l i j k e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

Voorliggend bestemmingsplan is in het kader van artikel 3.1.1 van het Bro voor 

overleg verzonden aan diverse instanties. Op het plan is in deze fase niet de 

gelegenheid geboden voor inspraak, aangezien dit in het voortraject reeds 

heeft plaatsgevonden. Zo is er een inloopavond geweest, heeft het plan ter 

inzage gelegen en was er gelegenheid om een schriftelijke reactie in te die-

nen. In de destijds opgestelde ‘Nota beantwoording’ is ingegaan op de ver-

schillende inspraakreacties.  
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1 S a m e n v a t t i n g   

1 . 1   

A a n l e i d i n g  o n d e r z o e k  

Er bestaan plannen om Huize Kranenburgh aan de Hoflaan 26 te Bergen uit te 

breiden ten behoeve van de huisvesting van een museaal centrum. Om vol-

doende parkeergelegenheid aan het toenemende aantal bezoekers te bieden, 

is daarnaast in het plan opgenomen om aan de overzijde van de Hoflaan de 

bestaande parkeervoorziening uit te breiden. In het kader van de Flora- en 

faunawet is voor deze plannen een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige 

natuurwaarden in het gebied en eventuele effecten hierop. Tevens is gekeken 

naar de effecten op beschermde gebieden in de omgeving. 

1 . 2   

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

Voor de in het kader van de Flora- en faunawet relevante soortgroepen is in 

onderstaande tabel aangegeven of er mogelijk verbodsovertredingen worden 

verwacht en welke vervolgstap er genomen dient te worden. 

 

Tabel A Verbodsovertredingen en vervolgstappen beschermde soorten Flora- en faunawet 

Soortengroep Verbodsovertreding van 

beschermde soorten in het 

plangebied 

Vervolgstap 

Flora Gewone vogelmelk Geen, geldt een vrijstelling 

voor 

Vleermuizen Mogelijk enkele vleermuissoor-

ten 

Nader onderzoek 

Overige zoogdieren Gewone bosspitsmuis en rosse 

woelmuis 

Geen, geldt een vrijstelling 

voor 

Vogels Enkele broedvogels Geen, indien bij de werkzaam-

heden rekening wordt gehou-

den met het broedseizoen 

Amfibieën Bruine kikker, gewone pad en 

kleine watersalamander 

Geen, geldt een vrijstelling 

voor 

Reptielen - - 

Vissen - - 

Dagvlinders - - 

Libellen - - 

Overige soorten - - 
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1 . 3   

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

Beschermde gebieden in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur liggen op 

een dusdanige afstand van het plangebied dat, gezien de aard van de ingrepen, 

geen negatieve effecten te verwachten zijn. Op korte afstand van het plange-

bied ligt een beschermd gebied in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998. Uit een overleg hierover met de provincie Noord-Holland is naar voren 

gekomen dat zij een voortoets adviseren. De voortoets zal in een separaat 

traject worden uitgevoerd. 

 



 

  
022.00.02.33.12.01 - Advies Natuurwaarden Hoflaan 26 te Bergen - 19 mei 2009 

7 

2 I n l e i d i n g  

2 . 1   

P r o c e d u r e  

Voor het uitbreiden van Huize Kranenburgh aan de Hoflaan 26 te Bergen ten 

behoeve van de huisvesting van een museaal centrum, zal een bestemmings-

planherziening plaatsvinden. Om voldoende parkeergelegenheid aan het toe-

nemende aantal bezoekers te bieden, zal aan de overzijde van de Hoflaan de 

bestaande parkeervoorziening worden uitgebreid. De locatie van de nieuwe 

parkeervoorziening valt onder het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid dat 

reeds is vastgesteld maar nog niet in werking is getreden. In het kader van de 

Flora- en faunawet is voor vorengenoemde ontwikkelingen een onderzoek uit-

gevoerd naar de aanwezige natuurwaarden in het gebied en eventuele effec-

ten hierop. Tevens is gekeken naar de effecten op beschermde gebieden in de 

omgeving. Voorliggende rapportage geeft dit onderzoek weer. 

2 . 2   

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbe-

leid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de Euro-

pese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende dieren en planten (zowel beschermde als onbeschermde) en hun 

leefomgeving. Die zorgplicht houdt in ieder geval in dat iedereen die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 

heeft voor flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten. 

Diegene moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen wor-

den verwacht om die nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te be-

perken of ongedaan te maken (artikel 2). 

Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten te ver-

wijderen of te beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te ver-

wonden, te vangen (artikel 9) of opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en 

voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen (artikel 11). 

Ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is verboden 

(artikel 12). 

 

Beschermd zijn de inheemse zoogdieren (met uitzondering van huismuis, brui-

ne rat en zwarte rat), alle inheemse vogels, amfibieën en reptielen, sommige 

planten, vissen, vlinders, libellen, kevers en mieren en rivierkreeft, wijngaard-

ZORGPLICHT 

SOORTENBESCHERMING 
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slak en Bataafse stroommossel. Deze soorten zijn vermeld op lijsten die zijn 

gebaseerd op het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en fauna-

wet. De verboden in de artikelen 9, 10 en 11 gelden niet voor mol, bosmuis en 

veldmuis. Ook gelden ze niet voor huisspitsmuis als deze zich in of op gebou-

wen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevindt. 

 

Op 23 februari 2005 is de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en 

faunawet in werking getreden. Deze AMvB deelt de in Nederland beschermde 

soorten in drie beschermingsregimes in. In de 'Lijst van alle soorten beschermd 

onder de Flora- en faunawet' worden de soorten ingedeeld in tabellen (zie ook 

bijlage 6). 

1. Algemene soorten (in dit rapport aangegeven als 'soorten in tabel 1'). 

Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen vrijstelling voor 

de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 tot en met 12 van de 

Flora- en faunawet. 

2. Overige soorten (in dit rapport aangegeven als 'soorten in tabel 2'). Voor 

overige soorten en vogelsoorten geldt eveneens een vrijstelling bij ruim-

telijke activiteiten, mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van 

een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedge-

keurde gedragscode. Zolang geen gedragscode is opgesteld, moet voor 

verstoring van de soorten uit tabel 2 ontheffing worden aangevraagd. 

3. Strikt beschermde soorten. Bijlage 1-soorten van de AMvB 2004 en bijla-

ge IV-soorten van de Habitatrichtlijn (in dit rapport aangegeven als 

'soorten in tabel 3'). 

Voor deze soorten geldt in principe geen vrijstelling. Voor verstoring van 

deze soorten en van vogels kan slechts onder bepaalde voorwaarden 

ontheffing worden verleend. 

 

De soorten die in het kader van de Europese Habitatrichtlijn geplaatst zijn op 

de bijlage IV van te beschermen soorten (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 

21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 

flora en fauna), zijn als gevolg hiervan in Nederland in de Flora- en faunawet 

van 2002 opgenomen als streng beschermde soort. De verbodsbepalingen van 

de Flora- en faunawet voorzien echter niet in het criterium 'goede instandhou-

ding van de soort'. Dat aspect moet daarom zolang de Flora- en faunawet niet 

is aangepast, expliciet worden afgewogen voor elk ruimtelijk plan. 

In het kader van de nWRO zal de gemeenteraad die besluit over een bestem-

mingsplan waarin de belangen van een streng beschermde soort kunnen spelen 

hiervoor in het vaststellingsbesluit zelf een expliciete afweging moeten opne-

men (ABRS 28 februari 2007 200604026/1). Daarbij moet uiteraard op grond 

van adviezen van deskundigen, gebaseerd op goed onderzoek (ABRS 23 augus-

tus 2006 200600506/1) kunnen worden overwogen dat het voortbestaan van de 

soort ter plekke door de toe te laten ontwikkelingen niet wordt bedreigd. 

 

 

BESCHERMINGSREGIMES 

BIJLAGE IV-SOORTEN 
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De Flora- en faunawet beschermt individuele exemplaren van een soort en 

vaste rust- en verblijfplaatsen van diersoorten. Voor een goede instandhouding 

van een diersoort is echter ook behoud van foerageergebied en migratieroutes 

nodig. Dat wordt in dit rapport ook meegewogen. 

Deze aspecten worden in de nieuwe interne handleiding van het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook overwogen bij de besluitvorming 

over ontheffingverlening. 

 

In dit rapport wordt tevens aandacht geschonken aan soorten van de Rode 

lijst. Hierop staan Nederlandse soorten die bijzondere aandacht nodig hebben. 

Deze soorten worden bedreigd, zijn zeldzaam of erg kwetsbaar of nemen sterk 

in aantal af (zie bijlage 5). De Rode lijsten zijn officieel door de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld (Besluit Rode lijsten flora 

en fauna, november 2004). Veel rode lijstsoorten (vooral planten) worden 

echter niet door de Flora- en faunawet beschermd en hebben daardoor geen 

duidelijke juridische status. 

2 . 3   

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

Naast het soortenbeleid uit de Europese Vogelrichtlijn (1979) en de Habita-

trichtlijn (1992) moet op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit Ruimtelijke 

ordening (Bro) ook aandacht worden besteed aan beschermde natuurgebieden 

uit deze regelgeving. Dit is uitgewerkt in het Natura 2000-beleid. Natura 2000 

is het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die worden beschermd 

op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De richtlijnen geven aan 

welke typen natuur en welke soorten precies moeten worden beschermd. De 

lidstaten wijzen daarvoor speciale beschermingszones aan. In het kader van de 

Vogelrichtlijn zijn speciale beschermingszones aangewezen ter bescherming 

van vogelsoorten vermeld in bijlage I van deze richtlijn, van trekvogels op de 

Nederlandse Rode lijst en van hun habitatten. Deze aanwijzing is in Nederland 

nagenoeg voltooid. In het kader van de Habitatrichtlijn zijn speciale bescher-

mingszones aangemeld bij de Europese Commissie ter bescherming van leefge-

bieden vermeld in bijlage I en van planten- en diersoorten vermeld in bijlage II 

van deze richtlijn. Alle gebieden die zich kwalificeren voor aanmelding zijn op 

grond van de genoemde richtlijnen beschermd alsof ze al zijn aangewezen. 

 

Onder de oude Natuurbeschermingswet 1967 vielen twee typen gebieden: nati-

onale en beschermde Natuurmonumenten en gebieden die de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangewezen ter uitvoering van 

verdragen of andere internationale verplichtingen. Per 1 oktober 2005 vallen 

de Natura 2000-gebieden samen met de twee hiervoor staande typen gebieden 

onder de Natuurbeschermingswet 1998. Daar waar de beschermde Natuurmo-

numenten samenvallen met een Natura 2000-gebied, verliest het gebied zijn 

status als Natuurmonument. Voor ingrepen in of in de omgeving van een derge-

lijk gebied moet door middel van een vooroverleg tussen bevoegd gezag en 

HABITAT 

RODE LIJST 

NATUURBESCHERMINGS-

WET 
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initiatiefnemer worden ingeschat of er een kans is op een significant negatief 

effect. Wanneer geen wetenschappelijke zekerheid is dat er geen significant 

negatief effect is, moet een passende beoordeling worden uitgevoerd. Indien 

er mogelijk wel een negatief effect is, maar dit zeker niet significant is, moet 

een verslechterings- en verstoringstoets worden uitgevoerd. Voor beide toet-

sen moet de initiatiefnemer de gegevens aanleveren in de vorm van een Na-

tuurbeschermingswetrapport. Het bevoegd gezag toetst deze rapportage op 

verzoek van de initiatiefnemer. Dit is bijna altijd het college van Gedeputeer-

de Staten van de provincie. In beginsel verleent het bevoegd gezag alleen een 

vergunning als zekerheid is verkregen dat de activiteit de natuurlijke kenmer-

ken van het gebied niet aantast. 

 

De omvang van de effecten wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelstellin-

gen van het betreffende beschermde gebied. Deze doelstellingen zijn of wor-

den opgenomen in de aanwijzingsbesluiten en de beheersplannen. In het 

aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied staat vanwege welke soorten en 

habitatten en om welke reden het gebied is aangewezen. De instandhoudings-

doelstellingen van een gebied mogen niet worden geschaad. Deze zijn echter 

ten tijde van het schrijven van dit rapport  voor drie gebieden klaar. Voor de 

overige gebieden zijn ze niet of alleen in concept klaar en nog niet van kracht. 

Inmiddels zijn er 119 gebieden (eerste tranche en Waddentranche) voor defini-

tieve aanwijzing in procedure gebracht. De ontwerpbesluiten van deze aanwij-

zingen hebben in 2007 ter inzage gelegen. De minister heeft op 19 februari 

2008 de eerste drie gebieden definitief aangewezen: Voornes Duin, Duinen 

Goeree & Kwade Hoek en Voordelta. De definitieve aanwijzing van de overige 

116 gebieden volgt hierna. De procedure voor de resterende 43 gebieden start 

in 2008. Voorlopig wordt daarom, voor het overgrote deel van de gebieden, 

getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten.  

 

De Ecologische Hoofdstructuur uit de Nota Ruimte (Regeringsbeslissing 2006) 

en het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord geniet een vergelijkbare be-

scherming. Ingrepen bij deze gebieden worden door het bevoegd gezag, het 

college van Gedeputeerde Staten van de provincie, getoetst bij een ruimtelijke 

procedure. De Ecologische Hoofdstructuur mag niet worden aangetast. Aantas-

ting wordt alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project van 

groot openbaar belang is en er geen redelijk alternatief bestaat. Hier geldt het 

zogenaamde 'nee, tenzij'-principe. De aantasting moet zoveel mogelijk worden 

gemitigeerd. Restschade moet worden gecompenseerd. 

In juli 2007 is door rijk en provincies het beleidskader Spelregels Ecologische 

Hoofdstructuur, Beleidskader voor compensatiebeginsel, Ecologische Hoofd-

structuur-saldobenadering en herbegrenzen Ecologische Hoofdstructuur uitge-

geven. Met dit beleidskader kan maatwerk worden geboden. In het 

beleidskader wordt onder anderen een beoordelingskader gegeven (significan-

tie) en wordt aangegeven dat ook externe werking een expliciet te beoordelen 

effect is. 

 

ECOLOGISCHE HOOFD-

STRUCTUUR 



 

  
022.00.02.33.12.01 - Advies Natuurwaarden Hoflaan 26 te Bergen - 19 mei 2009 

11 

3 B e s c h r i j v i n g  v a n  

h e t  p l a n g e b i e d  

Het perceel Hoflaan 26 te Bergen en het aan de overzijde van de Hoflaan gele-

gen terrein van de toekomstige parkeervoorziening liggen aan de westelijke 

rand van het dorp, op de overgang van dorpsbebouwing naar bosgebied. Figuur 

1 geeft een overzicht van de ligging van het plangebied. 

 

 
F i g u u r  1 .  P l a n g e b i e d  ( r o z e ) ,  om l i g g e n d  g e b i e d  e n  k i l om e t e r h o k k e n  

( g r i j z e  l i j n e n ) .  

 

Huize Kranenburgh staat in het midden van het perceel Hoflaan 62 met rondom 

een grote tuin. De villa is gebouwd in 1882. In 1993 is het gebouw aan de 

noordzijde uitgebreid. De villa bestaat uit twee bouwlagen met  een afgeplat 

schilddak. De uitbreiding bestaat uit één bouwlaag met  een platdak. Ten 

noordwesten van de villa staat een klein bijgebouw van één bouwlaag met 

zadeldak. 

 

F i g u u r  2  V o o r z i j d e  v i l l a ,  a a n b o u w  a c h t e r z i j d e  e n  b i j g e b o uw  

 

LIGGING 

SITUATIE 

521 

520 

109 108 
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Aan de voorzijde van de villa is de tuin goed onderhouden. Het overige deel 

van de tuin wordt meer natuurlijk onderhouden en bestaat uit een grasveld 

met  een brede houtsingel er omheen. In de tuin staan enkele solitaire bomen 

en verschillende kunstwerken. 

 

F i g u u r  3  I m p r e s s i e s  t u i n  

 

De locatie van de uitbreiding van de parkeervoorziening aan de zuidzijde 

(overzijde) van de Hoflaan is gelegen in het landgoed 't Oude Hof en bestaat 

grotendeels uit een grasveldje dat wordt omsloten door bos en lanen. Parallel 

aan de Hoflaan is reeds een kleine parkeervoorziening aanwezig, welke is ver-

hard met grastegels. Langs de Hoflaan staan fraaie oude beuken en lindes. 

 

F i g u u r  4  L o c a t i e  p a r k e e r v o o r z i e n i n g  

 

Er bestaan plannen om Huize Kranenburgh uit te breiden ten behoeve van de 

huisvesting van een museaal centrum. De plannen staan op het moment van dit 

schrijven nog niet vast. Voor de huisvesting van het museaal centrum is een 

uitbreiding van 2.300 m2 noodzakelijk. De uitbreiding kan mogelijk ook in twee 

bouwlagen worden uitgevoerd, waardoor het grondbeslag bijna halveert. De 

nieuwbouw zal aansluiten op de bestaande villa. Het is zeer waarschijnlijk dat 

de bestaande aanbouw (deels) gesloopt zal worden. Daarnaast zal er op het 

terrein parkeergelegenheid voor het eigen personeel en invaliden worden ge-

realiseerd. Bij het aanwijzen van de locatie van deze parkeergelegenheid zal 

zoveel mogelijk rekening worden gehouden met cultuurhistorische waarden en 

de waarde van de omringende bomen.  

 

Om de parkeermogelijkheden nabij Huize Kranenburgh te vergroten, zijn er 

plannen om de aan de overzijde van de Hoflaan gelegen parkeervoorziening te 

vergoten. De verharding van het parkeerterrein zal plaatsvinden door middel 

van grastegels, waardoor regenwater in de ondergrond doordringt en er geen 

effecten op de bestaande waterhuishouding zullen plaatsvinden. Aan de bos-

PLANNEN 
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zijde zal rond het parkeerterrein een groenzone met hulst worden aangelegd 

om koplampverlichting zoveel mogelijk af te schermen. Op het parkeerterrein 

zal geen verlichting worden aangebracht. 
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4 N a t u u r w a a r d e n  

4 . 1   

B e s c h e r m d e  g e b i e d e n  

Het plangebied Huize Kranenburgh is geen onderdeel van, maar ligt wel op 

korte afstand van een beschermd gebied uit de Natuurbeschermingswet 1998. 

Het terrein van de toekomstige parkeerterrein is wel onderdeel van een be-

schermd gebied uit de Natuurbeschermingswet 1998. Het betreft hier het 

landgoed 't Oude Hof, dat deel uitmaakt van het beschermde natuurmonument 

Duinen bij Bergen en het Habitatrichtlijngebied Noordhollands Duinreservaat. 

Op termijn zullen beide beschermde gebieden samen worden gevoegd tot één 

Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat. Het betreffende ontwerpbe-

sluit heeft reeds ter inzage gelegen. 

De Ecologische Hoofdstructuur ligt op 250 meter afstand ten oosten van het 

plangebied. Het betreft hier het Bergerbosch, dat eveneens onderdeel is van 

het beschermde natuurmonument Duinen bij Bergen en het Habitatrichtlijnge-

bied Noordhollands Duinreservaat. Tussen het Bergerbosch en het plangebied 

ligt de groene woonbebouwing van de Komlaan en Sparrenlaan. 

 

Gezien de ligging van beschermde gebieden, heeft overleg met de provincie 

Noord-Holland plaatsgevonden. Met betrekking tot de Ecologische Hoofdstruc-

tuur is uit dit overleg naar voren gekomen dat er, gezien de aard van de ont-

wikkelingen en de afstand tot deze gebieden geen negatieve effecten 

verwacht worden. Uit het overleg is verder naar voren gekomen dat ten aan-

zien van beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998 negatieve effecten op voorhand niet kunnen worden uitgesloten, waar-

door een voortoets geadviseerd wordt. De voortoets zal in moeten gaan op de 

vraag of er kans is op een negatief effect op het landgoed 't Oude Hof. Hierbij 

moet met name in worden gegaan op de gevolgen van de toename van het 

aantal bezoekers van het museaal centrum. 

4 . 2   

S o o r t e n o n d e r z o e k  

Het plangebied ligt in het kilometerhok1 108-520 en in uurhok2 19-12. Figuur 1 

geeft een overzicht van het plangebied en de omliggende kilometerhokken. 

                                                   
1 Een kilometerhok is een vastgelegd gebied van 1 km bij 1 km. De Topografische Dienst heeft 

deze hokken ingevoerd als rasterverdeling voor het tekenen van de topografische kaarten 

van Nederland. Een uurhok is een gebied van 5 km bij 5 km gebaseerd op diezelfde verde-

ling. 

 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 

LIGGING 
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Voor het soortenonderzoek is Het Natuurloket3 (Tabel B) geraadpleegd en zijn 

gegevens van de PNI-database (Provinciale Natuur Informatie) opgevraagd. 

Daarnaast zijn per kilometerhok en/of uurhok waarnemingen verzameld uit de 

provinciale en landelijke soortenatlassen voor zoogdieren, vleermuizen en 

broedvogels. De verspreidingsgegevens van reptielen en amfibieën zijn afkom-

stig uit het waarnemingenoverzicht 2006 van Stichting RAVON. De versprei-

dingsgegevens van dagvlinders en libellen zijn afkomstig uit het 

Waarnemingenverslag 2007 'Dagvlinders, libellen en sprinkhanen' van EIS-

Nederland, De Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstu-

die. Tot slot zijn rapporten geraadpleegd die eerder zijn opgesteld in het ka-

der van ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden die in de omgeving liggen. 

 

Enkele verspreidingsgegevens van de hiervoor genoemde bronnen berusten 

voor een deel op dezelfde waarnemingen. Het verschil tussen deze bronnen 

ligt in de schaal van weergave en de waarnemingsperiode. De gebruikte gege-

vens zijn opgenomen in de bijlagen. 

 

De gegevens die staan geregistreerd per kilometerhok of per uurhok zijn niet 

rechtstreeks tot het te onderzoeken plangebied te herleiden. Voor de interpre-

tatie van deze gegevens is ecologische veldkennis noodzakelijk. 

 

Tabel B. Opgave van Het Natuurloket (d.d. 20 oktober 2008) 

 
 

De locatie Huize Kranenburgh is begin oktober 2008 bezocht om een indruk te 

krijgen van het gebied, de omgeving en de voorkomende flora en fauna (zie 

paragraaf 6.1). Begin april 2009 is de locatie van het toekomstige parkeervoor-

                                                                                                                        
2 Het Natuurloket is een onafhankelijke informatiemakelaar die gegevens over beschermde 

soorten toegankelijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van talloze 

organisaties, verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). Het Natuurloket 

bezit zelf geen gegevens. Het Natuurloket is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit en de organisaties binnen de VOFF (www.natuurloket.nl). 

 

BESTAANDE INFORMATIE 

VELDWERK 

* Legenda* Legenda* Legenda* Legenda    

FF1FF1FF1FF1 = Flora- en faunawet tabel 1 

FF23FF23FF23FF23 = Flora- en faunawet tabel 2 en 3 

Hrl Hrl Hrl Hrl = Habitatrichtlijn  

RLRLRLRL = Rode Lijst 

VolledigheidVolledigheidVolledigheidVolledigheid = hiermee wordt aangege-

ven of op basis van gebrachte veldbezoe-

ken een volledig overzicht is te 

verwachten van de soorten van de 

betreffende soortgroep 

Detail Detail Detail Detail = met dit percentage wordt 

aangegeven welk aandeel van de gege-

vens op gedetailleerder niveau beschik-

baar is 

ActualActualActualActualiteit iteit iteit iteit = per groep is aangegeven uit 

welke periode de gegevens zijn opgeno-

men 
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ziening bezocht om een indruk te krijgen van het gebied. Tevens is de locatie 

Huize Kranenburgh nogmaals bezocht. De veldbezoeken zijn niet in het meest 

optimale seizoen uitgevoerd. Gezien de aard van het plangebied kan op basis 

van de indruk die van het plangebied is verkregen, de kennis over leefgebieden 

van soorten en de beschikbare gegevens van soortgroepen toch van de meeste 

soortgroepen met voldoende zekerheid een oordeel worden gegeven over het 

voorkomen van soorten in het gebied. Alleen van het terreingebruik door de 

soortgroep vleermuizen is vooralsnog een onvoldoende beeld ontstaan. 

4 . 2 . 1   

V a a t p l a n t e n  

Volgens de opgave van Het Natuurloket is het betreffende kilometerhok slecht 

onderzocht op vaatplanten in de periode 1991 tot en met 2006. Gezien de aard 

van het plangebied en de ontwikkelingen, hebben de achterliggende gegevens 

geen toegevoegde waarde voor het onderzoek en zijn daarom niet opgevraagd. 

De opgave van Het Natuurloket in combinatie met de terreingesteldheid, zoals 

deze is vastgesteld tijdens de veldbezoeken, geeft een voldoende beeld voor 

deze soortengroep. 

 

Het Natuurloket maakt melding van twee tabel 1-soorten en één tabel 2-soort. 

Uit onderzoeken die in de omgeving zijn gedaan, blijkt het voorkomen van de 

tabel 1-soorten brede wespenorchis, gewone vogelmelk, knikkende vogelmelk 

en de tabel 2-soort daslook. In het landgoed 't Oude Hof, dat deels binnen het 

betreffende kilometerhok is gelegen, is een stinzenvegetatie aanwezig met 

onder anderen daslook. In de tuin van Huize Kranenburgh zijn in het verleden 

ook stinzenplanten aangeplant.  

 

Aan de voorzijde van de villa is een grasveld met enkele borders aanwezig. Het 

grasveld bestaat voornamelijk uit een moszode. Verder is er een opvallend 

grote rododendron aanwezig. Het overige deel van de tuin wordt op een meer 

natuurlijke wijze onderhouden en bestaat voornamelijk uit een grasveld met 

een brede houtsingel er omheen. Het grasveld bestaat deels uit een ruige ve-

getatie met soorten als Sint-Janskruid, zeepkruid, smalle weegbree, grote 

brandnetel en vogelwikke. Tijdens het tweede veldbezoek werd aan de west-

zijde van de tuin daslook aangetroffen. Verspreid door de tuin werd gewone 

vogelmelk aangetroffen. In de boomsingel staan naaldboomsoorten als grove 

den, lork, douglas en taxus. Voorkomende loofbomen zijn onder anderen zo-

mereik, beuk, ruwe berk, wilde lijsterbes en valse acacia. In de ondergroei van 

de houtsingel groeit plaatselijk veel zevenblad en klimop. Verder is hier ade-

laarsvaren en brede stekelvaren aanwezig. 

 

GEGEVENS 

INVENTARISATIE 
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W i l d e  l i j s t e r b e s  Z om e r e i k  

 

De locatie van de parkeervoorziening bestaat uit een korte, dichtgetrapte zode 

van gras en mos. Hiertussen staat een enkele soort als madeliefje, duizendblad 

en paardenbloem. Tegen de bestaande parkeervoorziening werden drie pollen 

van gewone vogelmelk aangetroffen. Aan de noordzijde grenst de locatie aan 

een laan van beuk en linde en aan de oostzijde aan een laan van enkele beuk. 

Ten oosten van deze beukenlaan, buiten het plangebied, is een stinzenvegeta-

tie met daslook, gewone vogelmelk, bosanemoon en vingerhelmbloem aanwe-

zig. Aan de west- en zuidzijde van de toekomstige parkeervoorziening is bos 

aanwezig. Hierin staan boomsoorten als zomereik, beuk, paardenkastanje en 

grove den. De ondergroei bestaat uit hulst, wilde lijsterbes en Amerikaanse 

vogelkers. Verder is er een begroeiing van klimop en braam aanwezig. Binnen 

het plangebied komen geen bijzondere vegetaties (habitattypen) voor. 

 

Door de ontwikkelingen zullen er geen groeiplaatsen van daslook verloren of 

verstoord worden. Door de ontwikkelingen zullen wel enkele pollen van gewo-

ne vogelmelk verloren gaan. Deze soort komt in de omgeving veelvuldig voor. 

Daarnaast is het waarschijnlijk dat genoemde soorten binnen het perceel Hof-

laan 26 zijn aangeplant. De bescherming van de Flora- en faunawet heeft geen 

betrekking op planten die voorkomen op plaatsen waar ze als gevolg van men-

selijke activiteiten terecht gekomen zijn. Daarnaast is gewone vogelmelk een 

tabel 1-soort, waarvoor bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling voor 

artikel 8 geldt. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor 

de voorgenomen activiteiten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. 

4 . 2 . 2   

Z o o g d i e r e n  -  v l e e r m u i z e n  

Volgens de opgave van Het Natuurloket is het kilometerhok matig onderzocht 

op het voorkomen van zoogdieren in de periode 1996 tot en met 2006. Gede-

tailleerde gegevens zijn verkregen uit de PNI-database. In combinatie met de 

veldbezoeken geven de gegevens een voldoende beeld van de voorkomende 

soorten, maar een onvoldoende beeld van het terreingebruik. 

 

Uit het betreffende kilometerhok zijn volgens de PNI-database waarnemingen 

bekend van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige 
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dwergvleermuis. Het betreft met name waarnemingen die zijn gedaan met 

behulp van een ultrasoon detector (batdetector) en de waargenomen soorten 

zijn zowel gebouw- als boombewonende soorten. Alle vleermuissoorten zijn 

tabel 3-soorten.  

 

De bomen direct rond de villa zijn relatief dun en hebben  geen zichtbare hol-

ten die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. In de aanbouw aan de 

villa zijn enkele open stootvoegen aanwezig die vleermuizen toegang kunnen 

verschaffen tot de achterliggende spouwmuur. Ook in de villa kunnen verblijf-

plaatsen van vleermuizen niet uitgesloten worden. Tijdens het eerste veldbe-

zoek zijn op de vensterbanken van de villa uitwerpselen van vleermuizen 

aangetroffen.  

 

De tuin rond de villa is door de afwisseling van een lage vegetatie en een op-

gaande vegetatie geschikt foerageergebied voor vleermuizen, zoals de reeds 

bekende gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis. De 

locatie van de parkeervoorziening is matig geschikt als foerageergebied voor 

vleermuizen. De omliggende lanen en waterpartijen zullen een hogere waarde 

voor vleermuizen hebben. In de rondom staande bomen zijn geen voor vleer-

muizen als verblijfplaats geschikte boomholten waargenomen. 

 

Doordat de nieuwbouw tegen de bestaande bebouwing aangebouwd zal worden 

en de bestaande aanbouw (deels) gesloopt zal worden, kunnen verblijfplaatsen 

van vleermuizen worden vernietigd en verstoord. Aanvullend onderzoek naar 

het voorkomen van verblijfplaatsen is hierdoor noodzakelijk.  

 

De rond Huize Kranenburgh voorkomende foeragerende soorten zullen hier ook 

tijdens en na de ontwikkelingen blijven foerageren. Negatieve effecten op 

vleermuizen als gevolg van de ontwikkelingen op het foerageergebied worden 

niet verwacht. Doordat rond de nieuwe parkeervoorziening een groenzone met 

hulst worden aangelegd, wordt koplampverlichting van parkerende auto's zo-

veel mogelijk afgeschermd en zal er geen extra verstoring optreden. Mogelijk 

zal de afscherming juist ten gunste zijn aangezien in de huidige situatie ver-

lichting op enkele plaatsen ver het gebied in kan schijnen.  

4 . 2 . 3   

Z o o g d i e r e n  -  o v e r i g e  

Volgens de opgave van Het Natuurloket is het kilometerhok matig onderzocht 

op het voorkomen van zoogdieren in de periode 1996 tot en met 2006. Gede-

tailleerde gegevens hiervan zijn verkregen uit de PNI-database. De verkregen 

gegevens zijn recent en vrij gedetailleerd, maar lijken onvolledig. Deze gege-

vens geven in combinatie met de veldbezoeken evenwel een voldoende beeld 

voor deze soortgroep. 

 

Uit het betreffende kilometerhok zijn volgens de PNI-database waarnemingen 

bekend van twee niet beschermde soorten, drie tabel 1-soorten en één ta-
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bel 2-soort (zie bijlage 1). De tabel 2-soort betreft eekhoorn. Eekhoorn is tij-

dens een van de veldbezoeken ook daadwerkelijk foeragerend in het plange-

bied waargenomen. Nesten van de soort zijn niet op de locatie Huize 

Kranenburh of direct rond de nieuwe parkeervoorziening aangetroffen. Voor 

eekhoorn lijkt rond Huize Kranenburgh met name de bosstrook aan de noord-

zijde (oude spoorweg) van belang als migratieroute door het bebouwde gebied. 

 

De tuin van Huize Kranenburgh biedt met name door de ruige grazige vegetatie 

geschikt leefgebied voor de tabel 1-soorten bosmuis, egel, gewone bosspits-

muis, huisspitsmuis, mol, rosse woelmuis en veldmuis. Van mol zijn tijdens de 

veldbezoeken ook molshopen aangetroffen. Daarnaast is de tuin mogelijk een 

deel van het leefgebied van een bunzing, hermelijn en of wezel. Ter hoogte 

van de geplande uitbreiding worden echter alleen verblijfplaatsen van een 

enkele (spits)muis verwacht. De graszode op de locatie van de nieuwe par-

keervoorziening wordt machinaal kort gehouden en de grond is hier voor een 

groot deel dichtgetrapt. Hierdoor vormt het geen noemenswaardig onderdeel 

van het leefgebied van zoogdieren. 

 

Ten behoeve van de ontwikkelingen zal nabij Huize Kranenburgh een beperkt 

aantal bomen gekapt worden en als gevolg van toenemende bezoekersaantal-

len zal de rust in het gebied afnemen. Hierdoor zal de geschiktheid van het 

gebied als foerageergebied voor eekhoorn enigszins afnemen. De verwachte 

effecten als gevolg van de ontwikkelingen worden echter niet dermate groot 

ingeschat dat een negatief effect op de in de omgeving voorkomende eek-

hoornpopulatie zal optreden. 

 

Ten behoeve van de ontwikkelingen kunnen enkele vaste verblijfplaatsen van 

de tabel 1-soorten bosmuis, gewone bosspitsmuis, huisspitsmuis, rosse woel-

muis en veldmuis worden vernietigd en verstoord. Ook kunnen enkele exempla-

ren worden gedood. De ontwikkelingen doen geen afbreuk aan de gunstige 

staat van instandhouding van de soorten. De verboden in de artikelen 9, 10 en 

11 gelden in het geheel niet voor bosmuis, mol en veldmuis. Ook gelden ze niet 

voor huisspitsmuis als deze zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven 

of roerende zaken bevindt. Hier buiten geldt voor huisspitsmuis een vrijstel-

lingsregeling van de verboden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze vrijstel-

lingsregeling geldt ook voor de andere genoemde tabel 1-soorten. 

4 . 2 . 4   

V o g e l s  

Volgens Het Natuurloket is het kilometerhok niet volledig onderzocht op het 

voorkomen van broedvogels in de periode 1995 tot en met 2006 en op watervo-

gels in de periode '96/'97 tot en met '03/'04. Gezien de aard van het plange-

bied en de ontwikkelingen, hebben deze gegevens ook geen toegevoegde 

waarde voor het onderzoek en zijn daarom niet opgevraagd. De gebruikte ver-

spreidingsgegevens van broedvogels zijn afkomstig uit de Atlas van de Neder-

landse broedvogels. De gegevens voor deze atlas zijn verzameld in de periode 

EFFECTEN 

GEGEVENS 



 

  
022.00.02.33.12.01 - Advies Natuurwaarden Hoflaan 26 te Bergen - 19 mei 2009 

21 

1998 tot en met 2000 en worden weergegeven per uurhok. Deze gegevens zijn 

redelijk recent en volledig, maar erg globaal. De bekende gegevens geven, 

gezien de terreinomstandigheden, in combinatie met de veldbezoeken evenwel 

een voldoende beeld van de soortengroep vogels. 

 

In het uurhok komen volgens de broedvogelatlas 100 soorten voor (zie bijlage 

2). Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. In het uurhok zijn 20 soorten 

van de Rode lijst waargenomen. Van de rode lijstsoorten kunnen grauwe vlie-

genvanger en spotvogel als broedvogel in de tuin rond Huize Kranenburgh voor-

komen. In het opgaande groen zullen verder enkele algemene soorten als 

winterkoning en roodborst tot broeden komen. Vaste verblijfplaatsen van vo-

gels zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Het plangebied heeft geen 

bijzondere waarde voor wintervogels. 

 

Het plangebied zelf is geen hoogwaardig broed- en overwinteringsgebied voor 

vogels. Door de ontwikkelingen zal het broed- en foerageergebied voor vogels 

veranderen, maar niet als geheel verloren gaan. Aangezien vogels onder ande-

ren in het opgaand groen tot broeden komen, dient tijdens de werkzaamheden 

rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Men kan er in dit plange-

bied van uitgaan dat er geen verbodsbepalingen worden overtreden, als buiten 

het broedseizoen wordt gewerkt of als voor het broedseizoen wordt begonnen 

en de werkzaamheden continu voortduren. Bij de tweede optie zal in ieder 

geval het te verwijderen opgaand groen (locatie Huize Kranenburgh) buiten 

het broedseizoen verwijderd moeten zijn. Als de werkzaamheden voor het 

broedseizoen worden gestart en continu voortduren, zullen broedvogels een 

rustiger broedplaats (op enige afstand) zoeken en niet door de werkzaamheden 

worden gestoord. Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Flora- en 

faunawet geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval 

aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broed-

seizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli loopt. 

4 . 2 . 5   

A m f i b i e ë n  

Volgens Het Natuurloket is het betreffende kilometerhok matig onderzocht op 

amfibieën in de periode 1992 tot en met 2006. Gezien de aard van het plange-

bied en de ontwikkelingen heeft het geen toegevoegde waarde om betreffende 

soortgegevens op te vragen. Verder is het waarnemingenoverzicht 2006 van de 

Stichting RAVON geraadpleegd. In het waarnemingenoverzicht 2006 wordt de 

verspreiding van amfibieën weergegeven op basis van uurhokken uit de periode 

1997 tot en met 2006. De gegevens zijn vrij recent en lijken volledig, maar zijn 

erg globaal. Gezien de aard van het plangebied, geven de veldbezoeken in 

combinatie met deze gegevens evenwel een voldoende beeld voor dit onder-

zoek. 
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Het waarnemingenoverzicht 2006 maakt in het uurhok melding van het voor-

komen van de tabel 1-soorten bruine kikker, gewone pad, kleine watersala-

mander en de tabel 3-soort rugstreeppad. Daarnaast wordt melding gemaakt 

van het groene kikker complex. Met het groene kikker complex worden zowel 

de twee soorten poelkikker (tabel 3-soort) en meerkikker (tabel 1-soort) als de 

kruising hiertussen bastaardkikker (tabel 1-soort) bedoeld. Deze soorten zijn in 

het veld moeilijk van elkaar te onderscheiden. Aangezien poelkikker niet in dit 

deel van Noord-Holland voorkomt, zal  het hier om bastaardkikker of meerkik-

ker gaan.  

 

In de huidige situatie is het plangebied geen geschikt leefgebied voor rug-

streeppad. Voor rugstreeppad zijn alleen open gebieden een geschikt leefge-

bied, liefst met een kale zandgrond om goed te kunnen graven. De soort 

schuwt terreinen met een hogere begroeiing, omdat deze begroeiing het zon-

licht wegvangt. 

 

Het plangebied is alleen geschikt leefgebied voor enkele algemene amfibieën 

die niet jaarrond aan water gebonden zijn. Mogelijk komt een enkel exemplaar 

van de tabel 1-soorten bruine kikker, gewone pad en of kleine watersalaman-

der in het plangebied voor. Gewone pad is tijdens het tweede veldbezoek ook 

in het plangebied waargenomen. Genoemde soorten leven buiten het voort-

plantingsseizoen op het land en ze overwinteren in greppels, in holten, onder 

hout, boomwortels of stenen. Potentieel voortplantingswater ligt voor deze 

soorten verderop in het landgoed 't Oude Hof. 

 

 
B r u i n e  k i k k e r  G e w o n e  p a d  K l e i n e  w a t e r s a l am a n d e r  

 

Door de ontwikkelingen in het plangebied zal leefgebied van bruine kikker, 

gewone pad en kleine watersalamander verstoord worden. Bij de werkzaamhe-

den kan eveneens een enkel exemplaar worden gedood. De ontwikkelingen 

doen geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van deze soorten. 

Genoemde soorten zijn allemaal algemeen voorkomende soorten uit tabel 1 en 

vallen bij ruimtelijke ontwikkelingen onder de vrijstellingsregeling. 

 

Omdat rugstreeppad binnen het kilometerhok is waargenomen, is het verstan-

dig om tijdens de werkzaamheden in het gebied rekening te houden met de 

mogelijke aanwezigheid van deze soort in de omgeving. Rugstreeppad is een 

typische pioniersoort die vaak als eerste verschijnt in een gebied dat door 

mensen op de schop worden genomen. Tijdens de bouwwerkzaamheden moet 

voorkomen worden dat gronden langere tijd braak komen te liggen. Op deze 
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manier voorkomt men dat rugstreeppad het terrein koloniseert en dat de 

werkzaamheden moeten worden stilgelegd. 

4 . 2 . 6   

R e p t i e l e n  

Voor het onderzoek met betrekking tot reptielen is het Waarnemingenover-

zicht 2006 van de Stichting RAVON geraadpleegd. Hierin is de verspreiding van 

reptielen weergegeven op basis van uurhokken uit de periode 1997 tot en met 

2006. De gegevens zijn globaal, maar recent en over het algemeen voor reptie-

len vrij volledig. De gegevens van het waarnemingenverslag in combinatie met 

de veldbezoeken geven een voldoende beeld van deze soortengroep. 

 

Volgens het waarnemingenoverzicht is binnen het uurhok het voorkomen van 

de tabel 3-soort zandhagedis bekend. Zandhagedis komt binnen Nederland met 

name voor op de Veluwe en in de duinen. Het leefgebied bestaat uit open, 

veelal zandige terreinen met een lage, ruige vegetatie die voldoende schuil-

mogelijkheden bieden en tevens voldoende open is om te kunnen zonnen. Bin-

nen het plangebied komt geen geschikt leefgebied voor deze soort voor. Er 

worden geen reptielen binnen het plangebied verwacht. 

 

Door de ontwikkelingen worden er geen negatieve effecten op reptielen ver-

wacht. 

4 . 2 . 7   

V i s s e n  

In het plangebied of directe omgeving komt geen oppervlaktewater voor. Er 

zullen geen effecten op vissen optreden. 

4 . 2 . 8   

D a g v l i n d e r s  

Het betreffende kilometerhok is volgens Het Natuurloket matig onderzocht op 

het voorkomen van dagvlinders in de periode 1995 tot en met 2006. Er zijn 

geen beschermde soorten binnen het kilometerhok waargenomen. Gedetail-

leerde soortgegevens zijn daarom niet opgevraagd. Daarnaast is het waarne-

mingenverslag 2007 'Dagvlinders, libellen en sprinkhanen' geraadpleegd. De 

gegevens van het waarnemingenverslag worden weergegeven op basis van 

uurhokken uit de periode 1999 tot en met 2006. Deze gegevens zijn globaal, 

maar recent en lijken volledig. De bekende gegevens geven in combinatie met 

de terreingesteldheid, zoals deze is vastgesteld tijdens de veldbezoeken, een 

voldoende beeld voor deze soortengroep. 

 

Volgens Het Natuurloket zijn in het betreffende kilometerhok geen bescherm-

de soorten of soorten van de Rode lijst waargenomen. Volgens het waarnemin-

genverslag zijn in het uurhok waarnemingen van 31 soorten bekend, waaronder 

acht soorten van de Rode lijst (zie bijlage 3). Eén van deze rode lijstsoorten is 
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de tabel 3-soort rouwmantel. Rouwmantel staat op de Rode lijst vermeld als 

'verdwenen uit Nederland'. De soort plant zich zeer waarschijnlijk niet meer in 

Nederland voor. De soort wordt nog wel jaarlijks waargenomen als zwerver uit 

omliggende landen zoals Duitsland. Ze zijn sterk en kunnen grote afstanden 

vliegen, al doen ze dat alleen in sommige jaren. Ze komen voor bij bosjes in 

beekdalen, erosiegeulen, langs bosranden en struwelen. Doordat ze vrij mobiel 

zijn, kunnen ze ook op grote afstand van hun waardplanten worden aangetrof-

fen. Het plangebied heeft geen speciale waarde voor de soort.  

 

Het gegeven dat een groot deel van de Schoorlsche Duinen binnen het uurhok 

ligt verklaart de waarnemingen van het hoge aantal soorten en soorten van de 

Rode lijst binnen het uurhok. Het veldbezoek bevestigt het beeld dat reeds via 

Het Natuurloket is verkregen. In het plangebied zijn geen voor beschermde 

soorten of rode lijstsoorten specifieke vegetaties aanwezig. Binnen het plan-

gebied worden wel een aantal algemene soorten verwacht, zoals gehakkelde 

aurelia, dagpauwoog en kleine vos. 

 

 
Ge h a k k e l d e  a u r e l i a  D a g p a uw o o g  

 

Door de ontwikkelingen worden er geen negatieve effecten op beschermde 

dagvlinders of soorten van de Rode lijst verwacht. 

4 . 2 . 9   

L i b e l l e n  

Het betreffende kilometerhok is volgens Het Natuurloket matig onderzocht op 

het voorkomen van libellen in de periode 1992 tot en met 2006. Er zijn geen 

beschermde soorten binnen het kilometerhok waargenomen. Gedetailleerde 

soortgegevens zijn daarom niet opgevraagd. Daarnaast is het waarnemingen-

verslag 2007 'Dagvlinders, libellen en sprinkhanen' geraadpleegd. De gegevens 

van het waarnemingenverslag 2007 worden weergegeven op basis van uurhok-

ken uit de periode 1999 tot en met 2006. Deze gegevens zijn globaal, maar 

recent en lijken volledig. De gegevens geven in combinatie met de terreinge-

steldheid, zoals deze is vastgesteld tijdens de veldbezoeken, een voldoende 

beeld voor deze soortengroep. 
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Volgens Het Natuurloket zijn in het betreffende kilometerhok geen bescherm-

de soorten of soorten van de Rode lijst waargenomen. Volgens het waarnemin-

genverslag zijn in het uurhok waarnemingen bekend van 25 soorten bekend, 

waaronder vier soorten van de Rode lijst (zie bijlage 4). Eén van deze soorten 

is de tabel 3-soort gevlekte witsnuitlibel. In Nederland is het voorkomen van 

deze soort met name gebonden aan verlandingszones van laagveenmoerassen, 

matig voedselrijke bosplassen en niet te zure vennen. Het gegeven dat een 

groot deel van de Schoorlsche Duinen binnen het uurhok ligt verklaart de 

waarnemingen van het hoge aantal soorten en soorten van de Rode lijst binnen 

het uurhok. Doordat in of direct grenzend aan het plangebied geen open water 

aanwezig is, heeft het plangebied geen waarde als voortplantingsgebied voor 

libellen. Het plangebied heeft alleen enige waarde als jachtgebied voor soor-

ten die ook op enige afstand van water kunnen worden aangetroffen, zoals de 

in het uurhok waargenomen steenrode heidelibel en paardenbijter. 

 

Door de ontwikkelingen zullen er geen negatieve effecten op beschermde soor-

ten optreden.  

4 . 2 . 1 0   

O v e r i g e  o n g e w e r v e l d e  s o o r t e n  

De beschermde kevers en mieren zijn niet in het plangebied te verwachten. De 

tabel 1-soort wijngaardslak is uit de omgeving bekend. Tijdens de veldbezoe-

ken werden alleen enkele niet beschermde segrijnslakken aangetroffen. Ge-

zien de terreinomstandigheden is het onwaarschijnlijk dat wijngaardslak op de 

te ontwikkelen locaties voorkomt. 

Door de ontwikkelingen binnen het plangebied zullen geen effecten op be-

schermde overige ongewervelde soorten optreden. 
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5 C o n c l u s i e  

5 . 1   

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

Beschermde gebieden in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur liggen op 

een dusdanige afstand van het plangebied dat, gezien de aard van de ingrepen, 

geen negatieve effecten te verwachten zijn. Op korte afstand van het plange-

bied ligt een beschermd gebied in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998. Uit overleg met de provincie Noord-Holland is naar voren gekomen dat 

zij een voortoets adviseren. De voortoets zal in een separaat traject worden 

uitgevoerd. 

5 . 2   

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

Ten aanzien van de soortenbescherming zijn vijf aspecten (van belang in de 

verdere procedure) in acht genomen:  

- nadere inventarisatie; 

- niet bedreigde waarden; 

- bescherming vogels; 

- vrijgestelde soorten; 

- ontheffingen. 

 

Van het terreingebruik van de soortgroep vleermuizen is een onvoldoende 

beeld ontstaan. Doordat bij de sloop en verbouwing mogelijk negatieve effec-

ten op (verblijfplaatsen van) vleermuizen zullen optreden, is nader onderzoek 

noodzakelijk om de aanwezigheid van deze beschermde soorten vast te stellen 

dan wel uit te sluiten. 

 

Van de volgende soortengroepen worden geen verbodsbepalingen overtreden in 

het plangebied: 

- reptielen; 

- vissen; 

- dagvlinders; 

- libellen; 

- overige ongewervelde soorten. 

 

Alle vogelsoorten (uitgezonderd exoten) zijn beschermd. Er zijn in of in de 

omgeving van het plangebied geen permanent bewoonde nesten of belangrijke 

rust- of foerageergebieden van vogels aanwezig. Het plangebied en omgeving 

zijn wel broedgebied van vogels. Men kan er in dit plangebied van uitgaan dat 
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er geen verbodsbepalingen worden overtreden, als buiten het broedseizoen 

wordt gewerkt of als voor het broedseizoen wordt begonnen en de werkzaam-

heden continu voortduren. Bij de tweede optie zal in ieder geval het te ver-

wijderen opgaand groen buiten het broedseizoen verwijderd moeten zijn. Als 

de werkzaamheden voor het broedseizoen worden gestart en continu voortdu-

ren, zullen broedvogels een rustiger broedplaats (op enige afstand) zoeken en 

niet door de werkzaamheden worden gestoord. Voor het broedseizoen wordt in 

het kader van de Flora- en faunawet geen standaardperiode gehanteerd. Van 

belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste 

vogels geldt dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli loopt. 

 

In het plangebied komen enkele beschermde soorten voor in de groepen vaat-

planten, amfibieën en zoogdieren die worden verstoord door de werkzaamhe-

den. Deze staan in tabel C. Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke 

ontwikkeling een vrijstelling voor de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en 

faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor ver-

storing van deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. De 

verboden in de artikelen 9, 10 en 11 gelden niet voor mol, bosmuis en veld-

muis. Ook gelden ze niet voor huisspitsmuis als deze zich in of op gebouwen of 

daarbij behorende erven of roerende zaken bevindt. 

 

Tabel C Soorten in het plangebied waarvoor een vrijstelling geldt 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Bruine kikker Rana temporaria 

Gewone pad Bufo bufo 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris 

 

Uit aanvullend onderzoek naar vleermuizen zal blijken of en voor welke soor-

ten en handelingen ontheffing dient te worden aangevraagd. De binnen het 

kilometerhok waargenomen gebouwbewonende soorten betreffen allemaal in 

Nederland algemeen voorkomende soorten. Doordat in de omgeving een groot 

aantal oudere gebouwen met potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn, is het 

waarschijnlijk dat met mitigerende en compenserende maatregelen een ont-

heffing verkregen zal worden. 

 

Voor de aanwezige natuurwaarde van het plangebied en de omgeving is met 

name de brede houtsingel aan de noordzijde van het plangebied van belang. 

Deze singel ligt in het meest rustige deel van het plangebied en vormt een 

migratieroute voor verschillende diersoorten. De waarde van deze houtsingel 

en ook de andere houtsingels zou verhoogd kunnen worden door het bevorde-

ren van een meer geleidelijke overgang tussen houtsingel en grasveld door 

middel van een mantel- en zoomvegetatie. Hierbij moet met name gedacht 

VRIJGESTELDE SOORTEN 

ONTHEFFINGEN 

AANBEVELINGEN 
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worden aan aanplant van inheemse bloem-, bes- en zaaddragende soorten. Dit 

is onder anderen bevorderlijk voor de insectenbevolking en daarmee de stand 

van andere vogels, vleermuizen en amfibieën. 
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6 B r o n n e n  

6 . 1   

V e l d b e z o e k  

De locatie Huize Kranenburgh is op 8 oktober 2008 door de heer ing. D.J. Ve-

nema bezocht om een indruk te krijgen van het terrein en het voorkomen van 

planten- en diersoorten. Er zijn hierbij plantensoorten genoteerd, maar verder 

geen volledige vegetatieopnamen gemaakt. Het was een half bewolkte dag 

met een maximumtemperatuur van 16°C en een matige westenwind. 

 

De locatie van de toekomstige parkeervoorziening is op 7 april 2009 door de 

heer ing. D.J. Venema en mevrouw drs. H. Vegelin bezocht om een indruk te 

krijgen van het terrein en het voorkomen van planten- en diersoorten. Tijdens 

dit veldbezoek is ook wederom de locatie Huize Kranenburgh bezocht. Het was 

een bewolkte dag met een maximumtemperatuur van 13°C en een zwakke 

zuidwestenwind. 

6 . 2   

M e d i a  

- www.natuurloket.nl, overzicht recente en beschikbare gegevens planten 

en dieren; 

- www.ravon.nl, informatie over (verspreiding) van herpetofauna. 

6 . 3   

G e g e v e n s  

- Provincie Noord-Holland, Provinciale Natuur Informatie (PNI-database), 

2008. 

6 . 4   

L i t e r a t u u r  

- Meijden, R. van der, Heukels' Flora van Nederland, Wolters-Noordhoff 

bv, Groningen/Houten 2005. 

- Westhoff, dr. V., drs. A.J. den Held, Plantengemeenschappen in Neder-

land, boek Thieme & cie, Zutphen 1975. 

- Lange, R., P. Twisk, A. van Winden en A. van Diepenbeek, Zoogdieren 

van West-Europa, Stichting Uitgeverij KNNV en Vereniging Natuurmonu-

menten, Utrecht 1994. 
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- Broekhuizen, S,, B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk, J.B.M. Thissen, 

Atlas van de Nederlandse zoogdieren, Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht 

1992. 

- Dijkstra, V., Belangrijkste zoogdiergebieden in Nederland; mededeling 

37 van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming 

(VZZ), Utrecht 1997. 

- Limpens, H., K. Mostert en W. Bongers, Atlas van de Nederlandse vleer-

muizen: Onderzoek naar verspreiding en ecologie, KNNV Uitgeverij, 

Utrecht 1997. 

- Kapteyn, K., Vleermuizen in het landschap: Over hun ecologie, gedrag 

en verspreiding, Schuyt & Co Uitgevers en Importeurs en Provincie 

Noord-Holland, Haarlem 1995. 

- Hustings, F., J.-W. Vergeer, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Atlas 

van de Nederlandse Broedvogels, Nederlandse fauna deel 5, Nationaal 

Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Inver-

tebrate Survey - Nederland, Leiden 2002. 

- Nie, dr. H. de, Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen, Media Publis-

hing en Stichting Atlas Verspreiding, Doetinchem 1993. 

- Bos, F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff, De Vlin-

derstichting, De Dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescher-

ming, Nederlandse fauna deel 7, Nationaal Natuurhistorisch Museum 

Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland, 

Leiden 2006. 

- Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, De Nederlandse libellen 

(Odonata) - Nederlandse fauna deel 4, Nationaal Natuurhistorisch Muse-

um Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Neder-

land, Leiden 2002. 

- Waarnemingenverslag 2007 'Dagvlinders, libellen en sprinkhanen', EIS-

Nederland, De Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libel-

lenstudie. 

- Peeters, T.M.J., C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W.F. Klein, V. 

Lefeber. A.J. van Loon, A.A. Maelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. 

de Rond, J. Smit, H.H.W. Velthuis, De wespen en mieren van Nederland 

(Hymenoptera: Aculeata) - Nederlandse fauna deel 6. Nationaal Natuur-

historisch Museum Naturalis, Leiden, KNNV Uitgeverij, Utrecht & Euro-

pean Invertebrate Survey - Nederland, Leiden 2004. 
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B i j l a g e  1 .  O v e r i g e  z o ogd i e r en  i n  h e t  k i l ome te rh o k  1 08 -

520  i n  en  r on d  h e t  p l a n g eb i ed  ( PN I  d a t a ba s e )  

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

Bruine rat x   

Eekhoorn x  Tabel 2 

Egel x  Tabel 1 

Huismuis x   

Huisspitsmuis x  Tabel 1 

Mol x  Tabel 1 

x = vangst of vondst 

# = braakbalvondst 

 

 

B i j l a g e  2 .  B r o edv oge l s  i n  h e t  uu r ho k  19 - 12  i n  en  r ond  

h e t  p l an g eb i ed  ( a t l a s )  

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

Bergeend w   Vogels 

Blauwborst w  Vogels 

Blauwe Reiger z  Vogels 

Boerenzwaluw w/z GE Vogels 

Bonte Vliegenvanger m  Vogels 

Boomklever z  Vogels 

Boomkruiper w/z  Vogels 

Boomleeuwerik z  Vogels 

Boompieper w/z  Vogels 

Boomvalk z KW Vogels 

Bosrietzanger m  Vogels 

Bosuil z  Vogels 

Braamsluiper w/z  Vogels 

Brandgans m  Vogels 

Buizerd z  Vogels 

Dodaars z  Vogels 

Ekster w/z  Vogels 

Europese Kanarie w/z  Vogels 

Fazant w/z  Vogels 

Fitis w/z  Vogels 

Fluiter w  Vogels 

Fuut z  Vogels 

Gaai w/z  Vogels 

Gekraagde Roodstaart w  Vogels 

Gierzwaluw z  Vogels 

Glanskop z  Vogels 

Goudhaantje w/z  Vogels 

Grasmus w/z  Vogels 

Graspieper w/z GE Vogels 

Grauwe Vliegenvanger w/z GE Vogels 

Groene Specht z KW Vogels 

Groenling w/z  Vogels 

Grote Bonte Specht w/z  Vogels 

Grote Lijster z  Vogels 

Grutto z GE Vogels 



 

 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

Havik z  Vogels 

Heggenmus w/z  Vogels 

Holenduif w/z  Vogels 

Houtduif w/z  Vogels 

Houtsnip w  Vogels 

Huismus w/z GE Vogels 

Huiszwaluw z GE Vogels 

Kauw w/z  Vogels 

Kerkuil z KW Vogels 

Kievit w/z  Vogels 

Kleine Bonte Specht m  Vogels 

Kleine Karekiet w/z  Vogels 

Kleine Mantelmeeuw m  Vogels 

Kneu w/z GE Vogels 

Knobbelzwaan z  Vogels 

Koekoek w/z KW Vogels 

Koolmees w/z  Vogels 

Kruisbek z  Vogels 

Kuifeend z  Vogels 

Kuifmees z  Vogels 

Mandarijneend z   

Meerkoet w/z  Vogels 

Merel w/z  Vogels 

Nachtegaal z KW Vogels 

Nachtzwaluw w KW Vogels 

Nijlgans z   

Pimpelmees w/z  Vogels 

Putter w  Vogels 

Ransuil z KW Vogels 

Ringmus w/z GE Vogels 

Roodborst w/z  Vogels 

Roodborsttapuit z  Vogels 

Roodmus w  Vogels 

Scholekster w/z  Vogels 

Sijs z  Vogels 

Soepeend w/z   

Soepgans w/z   

Sperwer z  Vogels 

Spotvogel w/z GE Vogels 

Spreeuw w/z  Vogels 

Sprinkhaanzanger w  Vogels 

Staartmees w/z  Vogels 

Stormmeeuw z  Vogels 

Tapuit m BE Vogels 

Tjiftjaf w/z  Vogels 

Torenvalk w  Vogels 

Tuinfluiter w/z  Vogels 

Tureluur w GE Vogels 

Turkse Tortel w/z  Vogels 

Veldleeuwerik w/z GE Vogels 



 

 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

Vink w/z  Vogels 

Vuurgoudhaantje w  Vogels 

Waterhoen w/z  Vogels 

Wielewaal w KW Vogels 

Wilde Eend w/z  Vogels 

Winterkoning w/z  Vogels 

Witte Kwikstaart w/z  Vogels 

Wulp m  Vogels 

Zanglijster w/z  Vogels 

Zilvermeeuw z  Vogels 

Zwarte Kraai w/z  Vogels 

Zwarte Mees z  Vogels 

Zwarte Roodstaart w/z  Vogels 

Zwarte Specht w  Vogels 

Zwartkop w/z  Vogels 

m = mogelijk 

w = waarschijnlijk 

z = zeker 

 

 

B i j l a g e  3 .  V l i nd e r s  i n  h e t  uu r ho k  19 - 12  i n  en  r o nd  h e t  

p l an g eb i ed  (waa rn em ing en v er s l a g )  

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

 
1990-

2000 

2002-

2006 
  

Argusvlinder x x   

Atalanta x x   

Bont zandoogje x x   

Boomblauwtje x x   

Bruin blauwtje x x KW  

Bruin zandoogje x x   

Bruine eikenpage x x KW  

Citroenvlinder x x   

Dagpauwoog x x   

Distelvlinder x x   

Duinparelmoervlinder  x BE  

Eikenpage x x   

Geelsprietdikkopje  x   

Gehakkelde aurelia x x   

Groot dikkopje x x   

Groot koolwitje x x   

Heivlinder x x GE  

Hooibeestje x x   

Icarusblauwtje x x   

Klein geaderd witje x x   

Klein koolwitje x x   

Kleine parelmoervlinder x x KW  

Kleine vos x x   

Kleine vuurvlinder x x   

Kommavlinder x x KW  



 

 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

 
1990-

2000 

2002-

2006 
  

Koninginnenpage x  GE  

Landkaartje x x   

Oranje luzernevlinder x    

Oranjetipje x x   

Rouwmantel x  VN Tabel 3 (Bijlage 1) 

Zwartsprietdikkopje x x   

 

 

B i j l a g e  4 .  L i b e l l en  i n  h e t  u u rh o k  19 - 12  i n  en  r on d  h e t  

p l an g eb i ed  (waa rn em ing en v er s l a g )  

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

 
1999-

2001 

2002-

2006 
  

Azuurwaterjuffer x x   

Blauwe glazenmaker x x   

Bloedrode heidelibel x x   

Bruine winterjuffer  x BE  

Bruinrode heidelibel x x   

Geelvlekheidelibel x x   

Gevlekte witsnuitlibel x  BE Tabel 3 (bijlage IV) 

Gewone oeverlibel x x   

Gewone pantserjuffer x x   

Glassnijder x x KW  

Grote keizerlibel x x   

Houtpantserjuffer  x   

Kleine roodoogjuffer x x   

Lantaarntje x x   

Noordse witsnuitlibel x x   

Paardenbijter x x   

Platbuik x x   

Steenrode heidelibel x x   

Venwitsnuitlibel x  KW  

Viervlek x x   

Vuurjuffer x x   

Watersnuffel x x   

Zwarte heidelibel x x   

Zwervende heidelibel x x   

Zwervende pantserjuffer x x   

 



 

 

 

B i j l a g e  5 .  Co de s  Ro de  l i j s t  

  

BE Bedreigd 

EB Ernstig Bedreigd 

GE Gevoelig 

KW Kwetsbaar 

OG Onvoldoende Gegevens 

NB Niet Beschouwd, standaardlijstsoort 

TNB Thans Niet Bedreigd 

UW Uitgestorven (wereldschaal) 

UWW In het Wild uitgestorven (wereldschaal) 

VN Verdwenen uit Nederland 

VN* Verdwenen uit Nederland voor 1900 

VNW In het wild verdwenen (Nederland) 

 

 

B i j l a g e  6 .  U i t l e g  b e s che rm i n g s r eg ime  

 

S o o r t e n  i n  t a b e l  1  

Dit betreft de soorten die in de AMvB 2004 ex artikel 75 van de Flora- en faunawet worden 

omschreven als ‘Algemene soorten’. Ze zijn in Nederland zo algemeen voorkomend dat wordt 

aangenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen de gunstige staat van instandhouding van deze 

soorten niet negatief beïnvloeden. Voor deze ‘Algemene soorten’ geldt een vrijstelling voor 

de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aan-

vullende eisen gesteld. 

 

S o o r t e n  i n  t a b e l  2  

Dit betreft de soorten die in de AMvB 2004 ex artikel 75 van de Flora- en faunawet worden 

omschreven als ‘Overige soorten’. Voor deze ‘Overige soorten’ geldt, in het kader van de 

Flora- en faunawet, een vrijstelling mits wordt gewerkt volgens een door het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode. Deze gedragscode moet 

door de sector of de ondernemer zelf worden opgesteld en ingediend voor goedkeuring (zie 

hierna). Zolang geen gedragscode is opgesteld, moet voor verstoring van de soorten onthef-

fing worden aangevraagd. Een ontheffing zal worden verleend als: 

- er geen benutting of economisch gewin plaatsvindt; 

- zorgvuldig wordt gehandeld. 

Dit houdt in elk geval in dat de werkzaamheden geen wezenlijke invloed hebben op de soort. 

Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Verder moet voorafgaand aan de werkzaamheden in redelijkheid alles worden verricht of 

gelaten om te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken dat dieren worden gedood of ver-

wond en verblijfplaatsen worden beschadigd. Hierdoor ligt het voor de hand dat in ieder 

geval buiten het broedseizoen zal moeten worden gewerkt. 

 

S o o r t e n  i n  t a b e l  3  

Dit betreft de soorten die worden genoemd in bijlage 1 van de AMvB 2004 ex artikel 75 van de 

Flora- en faunawet of in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Ontheffing voor deze soorten 

wordt alleen verleend onder strikte voorwaarden. Voor verstoring van deze soorten kan 

slechts ontheffing worden verleend als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: 

- als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort; 

- als er geen alternatief is voor de werkzaamheden; 

- als sprake is van een specifiek in de wet of de AMvB genoemde omstandigheid, bij-

voorbeeld de bedreiging van de volksgezondheid of de openbare veiligheid, bestendig 



 

 

gebruik en uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling. 

 

G e d r a g s c o d e s  v o o r  s o o r t e n b e s c h e rm i n g  

Een gedragscode wordt noodzakelijk om van bepaalde vrijstellingen te kunnen gebruikmaken. 

De code moet door een sector of ondernemer worden opgesteld en worden goedgekeurd door 

de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een gedragscode maakt op systemati-

sche wijze duidelijk hoe aan de voorwaarden van de vrijstelling kan worden voldaan. Belang-

rijke elementen hierbij zijn de begrippen ‘zorgvuldig handelen’ en ‘al het redelijke doen’ om 

overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Daarbij moet: 

- een inventarisatie worden verricht naar beschermde soorten in het plangebied (door 

een deskundige); 

- een plan van aanpak worden opgesteld voor het voorkomen van verstoring van de 

beschermde soorten; 

- tevens een plan van aanpak worden opgesteld om verblijfplaatsen die voor langere 

periode worden gebruikt, te beschermen; 

- bijzondere aandacht worden besteed aan soorten van de Rode lijst, bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn en bijlage 1 van de Vogelrichtlijn; 

en tot slot: 

- mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd die in strijd zijn met de verbodsbe-

palingen in de voor soorten meest kwetsbare periode. 

 

V o g e l s  

Alle vogelsoorten (uitgezonderd exoten) zijn beschermd. Bij uitvoering van werkzaamheden in het 

kader van een ruimtelijke inrichting geldt vrijstelling van de verboden als wordt gehandeld volgens 

een goedgekeurde gedragscode.  

Als er geen gedragscode is, moet worden nagegaan of verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet 

worden overtreden. In dergelijk geval is het mogelijk ontheffing aan te vragen. Men kan ook buiten 

het broedseizoen werken of starten voor het broedseizoen en de werkzaamheden continu laten 

voortduren waardoor geen verbodsbepalingen worden overtreden. Van belang is of een broedgeval 

aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen van ongeveer 

15 maart tot 15 juli duurt. 
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Artikel 1 Begrippen 3 

A r t i k e l  1   

B e g r i p p e n  

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

1. h e t  p l a n : 

het Bestemmingsplan "Bergen Nieuw-Kranenburg" van de gemeente Ber-

gen; 

 

2. h e t  b e s t em m i n g s p l a n : 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0373.NieuwKranenburg-0401 met de bijbehorende regels; 

 

3. d e  v e r b e e l d i n g : 

de kaart van het Bestemmingsplan "Bergen Nieuw-Kranenburg"; 

 

4. a a n d u i d i n g : 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee de gronden zijn aan-

geduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van 

het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;  

 

5. a a n d u i d i n g s g r e n s : 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

 

6. b e b o uw i ng : 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

 

7. b e b o uw i ng s op p e r v l a k : 

het totale oppervlak aan gebouwen op een bouwperceel; 

 

8. b e d r i j f s w on i n g / d i en s t w o n i n g : 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is be-

stemd voor bewoning door (het huishouden van) een persoon, wiens 

huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming van het ge-

bouw of het terrein; 

 

9. b e s t a a nd e  b o uw w er k e n : 

bouwwerken, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan 

zijn, zullen of worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij 

of krachtens de Woningwet dan wel Wet algemene bepalingen omge-

vingsrecht en Besluit omgevingsrecht; 
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10. b e s t a a nd e  a f s t a n d s - ,  h o o g t e - ,  b r ee d te - ,  i n h ou d s -  e n  

o p p e r v l a k te m a te n  e n  a a n ta l l e n : 

afstands-, hoogte-, breedte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantal-

len, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan met inacht-

neming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet dan wel Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht en Besluit omgevingsrecht tot 

stand zijn gekomen of zullen komen; 

 

11. b e s te m m i ng s g r en s : 

de grens van een bestemmingsvlak; 

 

12. b e s te m m i ng s v l a k : 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 

13. b i j g e b o uw : 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw dat ten dienste 

staat van het hoofdgebouw en dat niet in directe verbinding staat met 

het hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden van 

het hoofdgebouw en in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw; 

 

14. b o u w e n : 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ver-

anderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of ge-

deeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 

een standplaats; 

 

15. b o u w g r e n s : 

de grens van een bouwvlak; 

 

16. b o u w p e r c ee l : 

een aaneengesloten stuk grond, met inbegrip van de bestemming 'Tuin', 

waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende be-

bouwing is toegelaten; 

 

17. b o u w p e r c ee l g r e n s : 

een grens van een bouwperceel; 

 

18. b o u w v l a k : 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, 

waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde toegelaten; 
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19. b o u w w er k : 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander ma-

teriaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, het-

zij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

20. b o u w w er k ,  g e e n  g e b ou w  z i j n d e : 

ieder bouwwerk dat niet kan worden aangemerkt als gebouw; 

 

21. c e n t r um  v o o r  k un s t  en  c u l t u u r : 

een centrum waarin de volgende activiteiten gehouden kunnen worden: 

a. museale tentoonstellingen; 

b. podiumactiviteiten en lezingen gerelateerd aan kunst en cultuur; 

c. educatie gerelateerd aan kunst en cultuur; 

d. ontvangstruimte, winkel en horeca ter ondersteuning van het cen-

trum voor kunst en cultuur (het gaat om kleinschalige horeca van on-

dergeschikte betekenis); 

e. bijeenkomsten gerelateerd aan kunst en cultuur; 

f. atelier; 

 

22. d a k k a p e l : 

een constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich tussen de 

dakgoot en de nok van een dakvlak bevindt, waarbij deze constructie 

onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in het 

dakvlak is geplaatst; 

 

23. d a k o p b o u w : 

een constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich boven de 

dakgoot bevindt, waarbij deze constructie deels boven de oorspronkelij-

ke nok uitkomt en de onderzijden van de constructie in één of beide 

dakvlak(ken) van het dak is (zijn) geplaatst; 

 

24. d a k ov e r s t e k : 

de breedte van de dakrand (inclusief de goot) welke zich buiten de ver-

ticale projectie van de gevel bevindt; 

 

25. d e ta i l h a nd e l : 

het ter plaatse bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder uitstalling 

ten verkoop), verkopen en leveren van goederen, geen motorbrandstof-

fen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik 

of aanwending anders dan de uitoefening van een beroeps- of bedrijfs-

activiteit; 

 

26. e r f : 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is ge-

legen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste 

van dat gebouw en voor zover de regels deze inrichting niet verbieden; 
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27. g e b ou w : 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

 

 

28. g ev e l op b o uw : 

elke verhoging van de gevel boven de maximaal toelaatbare goothoogte; 

 

29. h o o f d g e b ou w : 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, construc-

tie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste ge-

bouw valt aan te merken; 

 

30. h o r ec a : 

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren 

voor gebruik ter plaatse worden verstrekt; 

 

31. k a n t o o r : 

voorzieningen gericht op het verlenen van diensten, al dan niet met on-

dergeschikte baliefunctie, op administratief, architectonisch, kunstzin-

nig, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied; 

 

32. k a p : 

een constructie van dakvlakken met een helling van meer dan 30 en 

minder dan 65 graden; 

 

33. l a nd s cha p s w a a r d e : 

de in een gebied aanwezige waarde, wat betreft het waarneembare 

deel van het aardoppervlak, welke waarde wordt bepaald door de her-

kenbaarheid en identiteit van de onderlinge samenhang en beïnvloeding 

van niet-levende natuur, levende natuur en cultuur; 

 

34. m o n um en t : 

een rijksmonument zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988; 

 

35. n a t uu r -  e n  l a n d s c ha p s d e s k un d i g e : 

een door burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige of 

commissie van deskundigen inzake natuur en landschap; 

 

36. n a t uu r w a a r d e : 

de in een gebied aanwezige waarden in verband met de aanwezige flora 

en fauna; 

 

37. n u t s v o o r z i e n i n g e n : 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformator-

huisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstalla-
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ties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor telecommu-

nicatie; 

 

38. o v e r k a p p i n g : 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en 

met aan ten hoogste één zijde een gesloten wand; 

39. p l a t t e  a f d ek k i n g : 

een horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw; 

 

40. v o o r g e v e l : 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie 

dan wel gelet op uitstraling ervan als belangrijkste gevel kan worden 

aangemerkt; 

 

41. v o o r g e v e l r o o i l i j n : 

de (denkbeeldige) lijn in het verlengde van de voorgevel van het hoofd-

gebouw alsmede de (denkbeeldige) lijn in het verlengde van de andere 

naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, niet zijnde de 

achtergevel; 

 

42. w o n i ng : 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 

één afzonderlijk huishouden. 

 

43. z i j e r f : 

de gronden, niet zijnde gronden met de bestemming 'Tuin', die behoren 

bij het hoofdgebouw en de gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat 

hoofdgebouw tussen de denkbeeldige lijnen van het verlengde van de 

voor- en achtergevel. 
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A r t i k e l  2   

W i j z e  v a n  m e t e n  

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

1. d e  d a k he l l i n g : 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

 

2. d e  g o o t h oo g te  v a n  e en  b ou w w er k : 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot- c.q. druiplijn, het 

boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

 

3. d e  i n h o u d  v a n  e e n  b ou w w e r k : 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de 

gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van 

daken en dakkapellen; 

 

4. d e  b o uw h o og t e  v a n  ee n  b o u w w er k : 

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 daar-

mee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

5. d e  op p e r v l a k t e  v a n  ee n  b o u w w er k : 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidings-

muren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het af-

gewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

 

6. d e  b r e e d t e ,  l e n g t e  en  d i e p t e  v a n  e e n  b ouw w er k : 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het 

hart van de scheidsmuren; 

 

7. a f s t a n d e n : 

afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouw-

werken tot perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden 

het kleinst zijn; 

 

8. d a k ov e r s t e k : 

tussen de verticale projectie van de buitenzijde van de gevel en de bui-

tenzijde van de dakoverstek. 
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H o o f d s t u k  2  

B e s t e m m i n g s r e g e l s  
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A r t i k e l  3   

C u l t u u r  e n  o n t s p a n n i n g  

3.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Cultuur en ontspanning’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een centrum voor kunst en cultuur; 

b. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, 

nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water 

ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater, 

met dien verstande dat:  

c. dienstwoningen niet zijn toegestaan; 

d. detailhandel uitsluitend is toegestaan voor zover dit deel uitmaakt van 

en ondergeschikt is aan de functie van centrum voor kunst en cultuur; 

e. horeca uitsluitend is toegestaan voor zover dit deel uitmaakt van en 

ondergeschikt is aan de functie van centrum voor kunst en cultuur, en 

deze functie een maximale oppervlakte heeft van niet meer dan 51 m² ; 

f. podiumactiviteiten en lezingen uitsluitend zijn toegestaan voor zover 

deze deel uitmaken van en ondergeschikt zijn aan de functie van cen-

trum voor kunst en cultuur, en uitsluitend binnen gebouwen plaatsvin-

den binnen een ruimte met een maximale oppervlakte van niet meer 

dan 259 m²; 

g. wat betreft het aantal activiteiten als bedoeld in artikel 3.1 sub a niet 

meer is toegestaan dan het genoemde aantal in de bij deze regels beho-

rende bijlage ‘Overzicht jaarlijkse activiteiten’. 

 

 

3.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend 

worden gebouwd: 

1. gebouwen; 

2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

b. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de aanduidin-

gen als aangegeven ter plaatse van de op de verbeelding opgenomen 

aanduidingen, de bepalingen in hoofdstuk 3 en de volgende regels: 

1. hoofdgebouwen en overkappingen zijn uitsluitend binnen het bouw-

vlak toegestaan; 

2. de goot- en bouwhoogte van het monument mogen niet meer dan de 

bestaande goot- en bouwhoogte bedragen; 

3. de goot- en bouwhoogte van overige gebouwen mag niet meer dan de 

aangegeven goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 

“maximale goot- en bouwhoogte (m)” bedragen;  

4. de goothoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen; 
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5. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 5 m bedragen; 

6. ruimten waar muziekoptredens plaatsvinden dienen op zodanige wij-

ze te worden gebouwd dat de geluiddemping naar buiten ten minste 

28 dB(A) bedraagt.  

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen 

zijnde, gelden de aanduidingen als aangegeven ter plaatse van de op de 

verbeelding opgenomen aanduidingen, de bepalingen in hoofdstuk 3 en 

de volgende regels: 

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het 

bouwvlak niet meer dan 2 m bedragen en buiten het bouwvlak niet 

meer dan 1 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 

overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

3.3 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt be-

grepen: 

- het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor de in 

lid 3.1 onder a genoemde functie voor meer dan het genoemde aantal 

activiteiten in de bij deze regels behorende bijlage ‘Overzicht jaarlijkse 

activiteiten’. 

 

 

3.4 A f w i j k e n  v an  d e  g eb r u i k s r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in lid 3.1 en 3.3 ten behoeve van het toestaan van meer avondlezingen en  

-voorstellingen/concerten en concerten op de zondagochtend, met dien ver-

stande dat voordat de omgevingsvergunning wordt verleend moet zijn aange-

toond dat voldoende parkeerplaatsen op het eigen terrein beschikbaar zijn in 

overeenstemming met de aangegeven parkeerbehoefte als opgenomen in 

hoofdstuk 5 ‘Verantwoording parkeren’ van de toelichting behorende bij dit 

bestemmingsplan. 
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A r t i k e l  4   

G r o e n  

4.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden ter plaatse van de aanduiding “natuur- 

en landschapswaarden” zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. natuur- en landschapswaarden; 

c. water ten behoeve van wateraanvoer en –afvoer, waterberging, sierwa-

ter en infiltratievoorzieningen; 

d. het behoud van het tracé van een voormalige trambaan, 

 

alsmede voor een ondergronds drukriool. 

 

 

4.2 B o u w r eg e l s  

 

- Op of in de gronden zijn geen bouwwerken toegestaan. 

 

 

4.3 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

a. Het is verboden om ter plaatse van de aanduiding “natuur- en land-

schapswaarden” zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de 

volgende werken en werkzaamheden uit te voeren: 

1. het rooien en/of vellen van houtgewassen met een grotere hoogte 

dan 3 m en/of een oppervlakte van meer dan 5 m²; 

2. het aanbrengen van verhardingen met een grotere oppervlakte dan 

50 m²; 

3. het ophogen en/of afgraven van gronden. 

 

b. Het gestelde in sub a is niet van toepassing op werken en werkzaamhe-

den die: 

1. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming be-

treffen; 

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van 

het plan; 

3. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende (omge-

vings)vergunning. 

 

c. Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in sub a wordt uitsluitend ver-

leend indien uit een advies van de deskundige op het gebied van natuur 

en landschap blijkt dat de natuur- en landschapswaarden ter plaatse 
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niet onevenredig worden aangetast en het onderhoud van het bestaande 

drukriool niet wordt belemmerd. 
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A r t i k e l  5   

T u i n  

5.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden ter plaatse van de aanduiding “natuur- en 

landschapswaarden” zijn bestemd voor: 

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdge-

bouwen; 

b. natuur- en landschapswaarden; 

c. water ten behoeve van wateraanvoer en –afvoer, waterberging, sierwa-

ter en infiltratievoorzieningen, met dien verstande dat binnen de be-

stemming uit het oogpunt van waterberging ten minste 192 m³ aan wa-

ter of infiltratievoorzieningen moet worden gerealiseerd; 

d. ontsluitingswegen, met dien verstande dat ten behoeve van de auto-

ontsluiting ten hoogste 1 toerit wordt gerealiseerd ter plaatse van de 

aanduiding “ontsluiting”; 

e. groenvoorzieningen, met dien verstande dat in ieder geval op de over-

gang naar het perceel Renbaanlaan 8 een afschermende en opgaande 

groenvoorziening wordt gerealiseerd, zodanig dat het zicht op het ter-

rein vanaf dit perceel permanent onttrokken wordt; 

f. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat binnen de bestemming 

uitsluitend parkeervoorzieningen worden gerealiseerd ter plaatse van de 

aanduiding “parkeerterrein” waarbij in ten minste 26 parkeerplaatsen 

wordt voorzien. 

  

 

5.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

toegestaan. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

bepalingen in hoofdstuk 3 en de volgende regels: 

1. de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de voorgevel-

rooilijn mag niet meer dan 1 m bedragen en elders niet meer dan  

2 m, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer is; 

2. in afwijking van het bepaalde onder 1 mag de bouwhoogte van erf- 

en perceelafscheidingen op zijerven grenzend aan wegen niet meer 

dan 2 m bedragen, met dien verstande dat: 

- de bouwhoogte van 2 m uitsluitend is toegestaan achter (het ver-

lengde van) de achtergevel van het hoofdgebouw; 

- indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het 

verlengde van de zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens minder 
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dan 5 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens ten minste 1 m 

moet bedragen; 

- indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het 

verlengde van de zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens tussen 

de 5 en 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens ten min-

ste 2 m moet bedragen; 

- indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het 

verlengde van de zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens mini-

maal 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelgrens ten minste  

3 m moet bedragen. 

3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 1 m bedragen. 

 

 

5.3 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 5.2 ten behoeve van het bouwen van bijgebouwen en 

overkappingen, met dien verstande dat: 

1. het een bijgebouw of overkapping betreft ten behoeve van fietsen- 

en of materialenberging ten behoeve van de bestemming ‘Cultuur en 

ontspanning’; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen niet 

meer dan 30 m² mag bedragen; 

3. de goot- en bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen niet 

meer dan 3 m, respectievelijk 5 m mag bedragen; 

4. bijgebouwen, indien niet gekozen wordt voor een platte afdekking, 

worden voorzien van een kap zoals bedoeld in artikel 1; 

5. het straat- en bebouwingsbeeld, de waarde van het monument, de 

cultuurhistorische waarde van de tuin en de waarde van de in de tuin 

voorkomende volgroeide bomen niet onevenredig mogen worden 

aangetast door het verlenen van de omgevingsvergunning. 

 

b. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 5.2 ten behoeve van toegangspoorten voor de voorgevel-

rooilijn met een bouwhoogte van niet meer dan 2 m, met dien verstan-

de dat: 

1. de afstand tussen de toegangspoort en de straat voldoende dient te 

zijn voor het veilig opstellen van een auto; 

2. de volgende criteria worden afgewogen bij het toepassen van de af-

wijkingsmogelijkheid: 

- de breedte van de weg (inclusief voet- en fietspaden en bermen) 

waarop de toegangspoort invloed heeft; 

- de breedte van de toegangspoort; 

- de mate van transparantie boven een bouwhoogte van 1 m; 

- de mate waarin sprake is van een zorgvuldige vormgeving; 
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- de mate waarin de toegangspoort wordt afgeschermd door groen, 

dan wel de mate waarin groen rondom de toegangspoort wordt 

toegepast. 

 

 

5.4 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt be-

grepen: 

- het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor toegangspaden en 

hellingsbanen naar ondergrondse ruimten met een breedte van meer 

dan 3,5 m; 

- het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor het 

in artikel 3.1 omschreven gebruik zonder dat op de gronden ten minste 

26 parkeervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding “parkeerterrein” 

zijn gerealiseerd, overeenkomstig artikel 5, lid 5.1 onder f. De voor-

waardelijke verplichting is niet van toepassing op bestaand legaal ge-

bruik zoals bedoeld in artikel 3 en artikel 5; 

- het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor het 

in artikel 3.1 omschreven gebruik zonder dat op de gronden ten minste 

26 parkeervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding “parkeerterrein” 

zijn behouden, overeenkomstig artikel 5, lid 5.1 onder f. De voorwaar-

delijke verplichting is niet van toepassing op bestaand legaal gebruik 

zoals bedoeld in artikel 3 en artikel 5. 

 

 

5.5 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

a. Het is verboden om ter plaatse van de aanduiding “natuur- en land-

schapswaarden” zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de 

volgende werken en werkzaamheden uit te voeren: 

1. het rooien en/of vellen van houtgewassen met een grotere hoogte 

dan 3 m en/of een oppervlakte van meer dan 5 m²; 

2. het aanbrengen van verhardingen met een grotere oppervlakte dan 

50 m²; 

3. het ophogen en/of afgraven van gronden. 

 

b. Het gestelde in sub a is niet van toepassing op werken en werkzaamhe-

den die: 

1. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming be-

treffen; 

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van 

het plan; 

3. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende (omge-

vings)vergunning.        
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c. Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in sub a wordt uitsluitend ver-

leend indien uit een advies van de deskundige op het gebied van natuur 

en landschap blijkt dat de natuur- en landschapswaarden ter plaatse 

niet onevenredig worden aangetast. 
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A l g e m e n e  r e g e l s  
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A r t i k e l  6   

A n t i - d u b b e l t e l b e p a l i n g  

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouw-

plan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 

beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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A r t i k e l  7   

A l g e m e n e  a f w i j k i n g s r e g e l s  

O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  t e n  b eh o e v e  v an  g e r i n g e  

a f w i j k i n g en  

 

a. Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 ter zake reeds 

een omgevingsvergunning kan worden verleend – bij een omgevingsver-

gunning afwijken van de bepalingen in het plan voor: 

1. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met niet meer dan 

10%; 

2. 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 mo-

gen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag met 

niet meer dan 10% worden vergroot. 

 

b. Een omgevingsvergunning wordt niet verleend indien daardoor oneven-

redige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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A r t i k e l  8   

A l g e m e n e  w i j z i g i n g s r e g e l s  

W i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  t en  b eh o ev e  v an  o v e r s c h r i j d i n g  

b e s t e m m i n g s g r en z e n  

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestem-

mingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, 

voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van be-

stemmingen of bouwwerken, waaronder de mogelijkheid tot isoleren van ge-

bouwen, dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke 

toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m 

bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden ver-

groot. 
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A r t i k e l  9   

A l g e m e n e  p r o c e d u r e r e g e l s  

9.1 A f w i j k e n  b i j  o m g ev i n g s v e r g u n n i n g   

 

Op de voorbereiding van een besluit tot afwijking bij een omgevingsvergunning 

is de in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde procedure van 

toepassing.  

 

 

9.2 W i j z i g i n g s b ev o eg d h ed e n  

 

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is de in de Wet  ruimtelijke 

ordening genoemde procedure van toepassing. 
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A r t i k e l  1 0   

O v e r i g e  r e g e l s  

10.1 B e s t aa n d e  a f s t an d en  e n  an d e r e  m a t en  

 

a. De op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande af- 

stands-, hoogte-, breedte, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen, 

die meer bedragen dan in het plan is voorgeschreven, mogen ter plaatse 

van de overschrijding als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden. 

b. De op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande af-

stands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen, die min-

der bedragen dan in het plan is voorgeschreven, mogen ter plaatse van 

de afwijking, als ten minste toelaatbaar worden aangehouden. 

c. Ingeval van herbouw is het bepaalde in de sub a en b uitsluitend van 

toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt. 

 

 

10.2 H o o g t e a an d u i d i n g en  

 

a. Voor de ten hoogste toelaatbare hoogte van gebouwen dienen - onver-

minderd hetgeen in hoofdstuk 2 van de regels is bepaald - de op aange-

geven hoogten ter plaatse van de aanduiding “maximale goot- en 

bouwhoogte (m)” in acht genomen te worden. 

b. Voor zover een goothoogte door middel van een aanduiding op de ver-

beelding is aangegeven dienen de hoofdgebouwen (inclusief bedrijfswo-

ningen) met een kap te worden afgedekt. Voor zover op de verbeelding 

uitsluitend een aanduiding voorzien van een bouwhoogte is aangegeven 

mogen de hoofdgebouwen worden voorzien van een platte afdekking. 

Indien op de verbeelding geen aanduiding voor de toegestane goot- of 

bouwhoogte is aangegeven, mogen de hoofdgebouwen zowel met kap als 

plat worden afgedekt. 

 

 

10.3 O v e r s c h r i j d i n g  b o u w g r en z en  

 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van de 

kaart en hoofdstuk 2 worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), gale-

rijen, hellingbanen, funderingen, entreeportalen, veranda's en afdaken, 

mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers, mits de overschrijding niet meer dan 

1,5 m bedraagt en de oppervlakte niet meer dan 6 m²; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrij-

ding niet meer dan 1,5 m bedraagt. 
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10.4 W e r k i n g  w e t t e l i j k e  r e g e l i n g en  

 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, 

gelden zoals deze luidden op het moment van vaststelling van het plan. 
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O v e r g a n g s -  e n  s l o t r e g e l s  
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A r t i k e l  1 1   

O v e r g a n g s r e c h t  

11.1 O v e r g an g s r e c h t  b o u w w er k e n  

 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 

krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van 

het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt ver-

groot: 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsver-

gunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in het 

eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de 

inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 

10%. 

 

3. Het bepaalde in het eerste lid 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 gel-

dende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 

 

11.2 O v e r g an g s r e c h t  g e b r u i k  

 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 

worden voortgezet. 

 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld 

in het eerste lid, 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. 

 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na 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. 

 

4. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op gebruik dat 

reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daar-

onder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.  
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A r t i k e l  1 2   

S l o t r e g e l  

Deze regels worden aangehaald als "Regels van het bestemmingsplan Bergen 

Nieuw-Kranenburg". 

 

 

 



 

 

B i j l a g e  

O v e r z i c h t  j a a r l i j k s e  

a c t i v i t e i t e n  
 





Bi j lage  1  b i j  rege ls  -  Overz icht  jaar l i jkse  act iv i te i ten  
 
 
 
R e g u l i e r e  m u s e u m f u n c t i e  
          
1.  Drie hoofdtentoonstellingen per jaar             

2.  Zeven tentoonstellingen hedendaagse  beeldende kunst onder regie van KCB         

3.  Een cultuurhistorische tentoonstelling                

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                         
A d d i t i o n e l e  m u s e u m f u n c t i e   
 
C u l t u u r e d u c a t i e  

4.  Dertig binnenschoolse activiteiten voor kinderen       

6.  Tien avondlezingen        

 

O n d e r s t e u n e n d e  c u l t u r e l e  a c t i v i t e i t e n  

7.  Tien woensdag- of zondagmiddagvoorstellingen voor/door kinderen   

8.  Twintig zondagochtendconcerten      

9.  Tien KCB sociëteitsbijeenkomsten   

10.  Twintig avondvoorstellingen/concerten     

11.  Twintig rondleidingen/ontvangsten na  sluitingstijd      

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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