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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Aan de Sportlaan te Schoorl in de gemeente Bergen wil Klaver Bouw en Vastgoed BV een 
voormalig kantoorpand met aangebouwde woning verbouwen tot een appartementencomplex 
met zes wooneenheden. Deze ontwikkeling is in strijd is met het ter plaatse vigerende 
bestemmingsplan. Aangezien de gemeente in principe bereid is mee te werken aan deze 
ontwikkeling dient een (postzegel)bestemmingsplan vastgesteld te worden. Het 
(postzegel)bestemmingsplan voorziet in de juridische verankering van de aanpassing van 
kantoorbestemming naar woonbestemming en voorziet in directe bouwtitels voor het 
appartementenblok.  

1.2  Begrenzing plangebied en vigerende regeling 

Het plangebied ligt ten noorden van het centrum van de kern Schoorl in de gemeente 
Bergen. Het betreffende perceel ligt aan het begin van de Sportlaan, ten zuidoosten van de 
kruising met de Heereweg. In figuur 1.1 is de ligging en precieze begrenzing van het 
plangebied weergegeven.  
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Voor het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan 'Schoorl-kernen en 
buurtschappen', vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen op 23 juni 2009. Het 
plangebied wordt in dit bestemmingsplan bestemd als 'Gemengd - 2' en 'Wonen - 1 
gestapeld' (zie figuur 1.2). Hier zijn respectievelijk kantoren met woningen en gestapelde 
woningen toegestaan. In de nieuwe situatie zal het gehele gebouw voor wonen worden 
gebruikt waardoor strijdigheid met het bestemmingsplan bestaat en dat de reden vormt voor 
het opstellen van onderhavig bestemmingsplan. 
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Figuur 1.2  Uitsnede vigerend bestemmingsplan 
 

1.3  Leeswijzer 

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

2.1  Inleiding 

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

2.2  Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
In deze nota worden vier algemene doelen geformuleerd: versterking van de internationale 
concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal 
platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en 
borging van de veiligheid. De Nota Ruimte gaat meer dan voorheen uit van het motto 
'decentraal wat kan, centraal wat moet'. Gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle 
betrokkenen participeren, wordt ondersteund. Hiermee wordt meer verantwoordelijkheid 
gelegd bij provincies en gemeenten om te sturen in de ruimtelijke ordening.  
De vraag naar ruimte die voortkomt uit bovengenoemde doelen kunnen deels in het 
bestaande bebouwde gebied worden geaccommodeerd. Een optimale benutting van het 
bebouwd gebied blijft van groot belang volgens de Nota Ruimte. Een deel van de 
ruimtevraag van burgers, bedrijven en voorzieningen kan hierin worden gerealiseerd. In het 
buitengebied kan herstructurering en transformatie eveneens in een deel van de vraag naar 
ruimte voorzien. Het Rijk ziet mogelijkheden van bestaande voorraad bebouwing graag ruim 
benut. In de nota wordt expliciet vermeldt dat vrijgekomen bebouwing kan worden omgezet 
in een woonbestemming.  
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Conclusie 
De ontwikkeling maakt gebruik van bestaande bebouwing gesitueerd binnen bestaand 
stedelijk gebied. Dit past binnen de doelstellingen van de Nota Ruimte.  

2.3  Provinciaal beleid 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010) 
De provincie Noord-Holland heeft in het kader van de nieuwe Wro een structuurvisie voor de 
gehele provincie opgesteld. Hierin vormen de volgende drie hoofdbelangen gezamenlijk de 
ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie.  
1. Ruimtelijke kwaliteit: hiervoor wordt vooral gefocust op behoud en ontwikkeling van 

Noord-Hollandse cultuurlandschappen, natuurgebieden en groen om de stad.  
2. Duurzaam ruimtegebruik: waarbij milieukwaliteiten, behoud en ontwikkeling van 

verkeers- en vervoersnetwerken, voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting 
en voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw, visserij en andere economische 
activiteiten een belangrijke rol spelen.  

3. Klimaatbestendigheid: voor voldoende bescherming tegen overstroming en 
wateroverlast, schoon drink-, grond- en oppervlaktewater en ruimte voor het opwekken 
van duurzame energie.  

 
De provincie vindt het belangrijk om de beperkte en onder druk staande ruimte goed en 
duurzaam te gebruiken. Onder duurzaam verstaat men het plaatsen van de juiste functies op 
de juiste plekken. De juiste plek wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de 
behoefte aan voorzieningen ter plaatse en de bereikbaarheid van de locatie. Binnenstedelijke 
mogelijkheden worden hierbij geprefereerd. De provincie wil ervoor zorgen dat gemeenten 
en andere partijen zoveel mogelijk gebruikmaken van de mogelijkheden voor binnenstedelijk 
bouwen en verdichting. Dit wordt in de structuurvisie bouwen 'Binnen Bebouwd Gebied' 
genoemd (zie figuur 2.1).   
 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 2010 
De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vloeit voort uit het 
Uitvoeringsprogramma van de Provinciale Structuurvisie. In de PRVS worden voor een aantal 
onderwerpen regels gesteld die door rijksoverheid bij de provincies zijn neergelegd ter 
verdere uitwerking en/of aanvulling in een provinciale verordening. Op deze wijze komen de 
rijksregels 'getrapt' in bestemmingsplannen terecht. Het gaat hierbij om de volgende 
onderwerpen:  
 bundeling van verstedelijking en locatiebeleid economische activiteiten; 
 rijksbufferzones;  
 Ecologische Hoofdstructuur;  
 Nationale landschappen; 
 het kustfundament; 
 het regionale watersysteem.  
 
De regeling die is opgesteld in de PRVS heeft betrekking op de volgende onderwerpen:  
 de aanwijzing van bestaand bebouwd gebied; 
 mogelijkheden, kwaliteitseisen en Ruimte voor Ruimte voor het landelijk gebied; 
 werkfuncties en grootschalige detailhandel in Bestaand Bebouwd Gebied en landelijk 

gebied; 
 de Groene ruimte; 
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 de Blauwe ruimte; 
 energie (windturbines). 
 
Conclusie 
Omdat de ontwikkeling Sportlaan 2-4 te Schoorl binnen bestaand bebouwd gebied 
plaatsvindt, worden er in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie geen 
bijzondere eisen gesteld aan dit bestemmingsplan en past de ontwikkeling binnen het 
beleidskader van de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Figuur 2.1 laat een uitsnede van de 
kaartenverordening zien waaruit blijkt dat het gebied binnen 'bestaand bebouwd gebied' valt. 
 

 
Figuur 2.1 Uitsnede kaart 'Bestaand Bebouwd Gebied' uit de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Noord-Holland 
 
Regionale Woonvisie (2003)  
In september 2003 hebben de colleges van B&W in de regio Noord-Kennemerland een 
zogenoemde quickscan voor de Regionale Woonvisie vastgesteld. In deze quickscan staat in 
hoofdlijnen beschreven wat de voornemens van de gemeenten zijn op het gebied van wonen 
in de periode 2005-2015. De thema's die hieruit voort kwamen, zijn verder uitgewerkt in de 
Regionale Woonvisie. In de genoemde periode bestaat de minimale bouwopgave voor de 
regio uit 15.100 woningen. De gemeenten hebben onderling heldere afspraken gemaakt over 
de inzet die in deze periode nodig is om de kwalitatieve en kwantitatieve bouwopgave te 
halen. Per gemeente is daarom ook een plancapaciteit gerealiseerd. In de gemeente Bergen 
gaat het in totaal om 852-952 woningen. In de woonvisie is een verdeling van 
woningbouwcategorieën gemaakt (1 t/m 4 waarbij 1=goedkoop en 4=duur). Deze 
categorieën worden gehanteerd om in de regio voldoende aanbod in alle segmenten te 
creëren. Bij toevoeging van woningen in woningbouwprojecten wordt 30% in categorie 1, 
10% in categorie 2 en 60% in categorie 3 en 4 geëist. Het onderhavige plan maakt echter 
deel uit van een groter plangebied hetgeen wordt beschreven in Schoorl Klopt (zie hierna 
onder gemeentelijk beleid). Dit geldt dan ook voor de verdeling van woningbouwcategorieën. 
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De woningen die door middel van het onderhavige plan worden gerealiseerd, vallen allen in 
categorie 1 (zie ook 2.4 onder Woonbeleidsnota).  
De opgave ligt vooral bij woningen voor starters en ouderen. Voor starters is de locatie van 
de woning zeer belangrijk (nabij centrumvoorzieningen). Bovendien wordt getracht zoveel 
mogelijk in het goedkope segment te bouwen. Hierbij maakt het niet zoveel uit of er sprake 
is van huur of koop, zolang de woning maar betaalbaar is en blijft.  
Het onderliggende bestemmingsplan voorziet in de opgave voor de gemeente Bergen om ook 
in de kern Schoorl starterswoningen te realiseren in een goedkoop segment.  

2.4  Gemeentelijk beleid 

Woonbeleidsnota, van woonwens tot maatwerk (2005) 
Belangrijke speerpunten in het woonbeleid zijn huisvesting voor starters en senioren. 
Starters hebben een zwakke positie op de woningmarkt en er is grote vraag naar 
seniorenhuisvesting in combinatie met welzijn en zorg. 
Om goed aan te kunnen sluiten bij de woningbehoefte, houdt de gemeente rekening met de 
kwalitatieve woningbehoefte per kern, de spreiding over de kernen en spreiding in de tijd. 
Dit wordt uitgewerkt in een woningbouwprogramma per kern. Om aan de behoefte te kunnen 
voldoen, zijn tot 2010 100 nieuwe woningen per jaar nodig (waarvan 30 sociale 
huurwoningen). Na 2010 wordt rekening gehouden met een groei van 40 woningen per jaar. 
 
Daarnaast heeft de gemeente voor de periode tot 2015 onder andere als uitgangspunt: 
 600 zorggeschikte woningen toevoegen; 
 door doorstroming en in mindere mate nieuwbouw tot 2015 jaarlijks 170 woningen voor 

starters beschikbaar krijgen; 
 door aanpassing van de bestaande voorraad en nieuwbouw jaarlijks 120 woningen voor 

ouderen. 
 
De beoogde ontwikkeling voorziet in het realiseren van zes woningen in 
woningbouwcategorie 1. Categorie 1 houdt in dat er een prijspeil wordt aangehouden van 
een huurprijs tot € 511,- en van een koopprijs tot € 163.625,- (prijspeil 1 juli 2009 tot en 
met 31 december 2010). De ontwikkelingen maken doorstroming binnen de kern mogelijk.  
 
Welstandsnota (2004) 
Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) 
een welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag 
liggen aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota komen, 
na een hoofdstuk over het ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de welstandscriteria aan de 
orde. Allereerst komen daarbij de algemene welstandscriteria aan de orde, vervolgens de 
'relatieve' welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten. Tot slot komen de 
'absolute' criteria aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende kleine bouwwerken.  
De zijkant van het plangebied grenst aan de Heereweg. De hoofdstructuur van deze weg 
bestaat volgens de welstandsnota uit lintbebouwing langs de weg met een loodrecht daarop 
staande verkavelingsrichting. Omdat de bebouwing aan deze weg voornamelijk uit één laag 
met kap bestaat, is het van belang dit terug te laten komen in het ontwerp. Hiernaast is het 
bepalend in het gebied dat een pand vrijstaand en een individueel karakter heeft, op enige 
afstand van de weg en de naastgelegen huizen staat. 
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Structuurvisie Schoorl Klopt (Uitgangspunten 2009) 
Eind 2009 zijn de uitgangspunten voor de Structuurvisie van Schoorl Klopt vastgesteld. De 
doelstelling van het project Schoorl Klopt is het realiseren van een integrale planologische 
visie voor het gebied begrensd door Heereweg - Molenweg - Laanweg. In de structuurvisie 
worden diverse onderwerpen in samenhang met elkaar bekeken en gewogen waardoor het 
mogelijk is om op hoofdlijnen uitspraken te doen. Deze kunnen vervolgens per deelgebied 
worden uitgewerkt in een bestemmingsplan. De raad heeft uitgangspunten vastgesteld voor 
de structuurvisie voor Schoorl Klopt die door een klankbordgroep zijn meegenomen in de 
verdere uitwerking.  
Het onderhavige bestemmingsplan vervult één van de uitgangspunten die zijn opgesteld voor 
de structuuvisie. In Schoorl Klopt wordt namelijk ingegaan op een stedenbouwkundig 
concept waarin op de Sportlaan onder andere een aantal appartementen worden voorzien. 
Het bestemmingsplan loopt dus vooruit op de toekomstige structuurvisie.  

2.5  Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen het beleid dat wordt gevoerd op alle 
overheidsniveaus. Rijk en provincie gaan zoveel mogelijk uit van herstructurering en bouwen 
binnen bestaand bebouwd gebied. De gemeentelijke woonbeleidsnota heeft als uitgangspunt 
om jaarlijks 170 woningen voor starters beschikbaar te krijgen. De ontwikkeling van zes 
appartementen in woningbouwcategorie 1 voorziet hier in. Tevens voldoet de ontwikkeling 
aan de criteria binnen de welstandsnota. Er wordt voorzien in zes appartementen. De 
uiterlijke vorm en het volume van de toekomstige situatie wijkt niet veel af van de huidige 
situatie. Gezien hetgeen dat in het gemeentelijke beleid en in het vigerende 
bestemmingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt, kan de afwijking van het 
bestemmingsplan als minimaal worden beschouwd.  
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Hoofdstuk 3  Planopzet 

3.1  Plangebied en omgeving 

Het plangebied ligt in de kern Schoorl ten noorden van het centrum, op de hoek van de 
Sportlaan en de Heereweg. De Heereweg gaat in zuidelijke richting via het centrum van 
Schoorl over op de Duinweg die tot aan het dorp Bergen loopt. In noordelijke richting loopt 
de weg tot aan de kernen Groet en Camperduin. Het karakter van het lint de Heereweg 
wordt bepaald door de oorspronkelijke lineaire structuur en de lintbebouwing daarlangs. 
Deze doorgaande structuur is een belangrijk element geweest in het ontstaan van de 
bebouwing in de dorpen. Ook is de weg nog altijd een belangrijke verbinding tussen de 
kernen ten noorden en ten zuiden van Schoorl. Bebouwing langs de Heereweg bestaat veelal 
uit solitaire, eenlaagse bebouwing met kap. Rondom het plangebied zijn verschillende 
soorten voorzieningen gelegen. Aan de westzijde van de Heereweg zijn recreatie- en 
campingterreinen te vinden. Deze liggen achter aan de weg liggende woningen. Noordelijk 
van het plangebied, aan de overzijde van de Sportlaan, zijn woningen en kantoren 
gesitueerd. De Sportlaan buigt in oostelijke richting langs de sportvelden af naar het zuiden 
waar tevens een groot parkeerterrein ligt aan de westzijde van de weg.  
Op het perceel zijn twee aaneengebouwde panden aanwezig welke gedeeltelijk als kantoor 
en gedeeltelijk als woningen werden gebruikt. Op dit moment staat het gehele gebouw leeg. 
Het gebouw bestaat aan de zijde van de Heereweg uit één verdieping met kap en dakopbouw 
(zie figuur 3.1). Direct hieraan vast en haaks op deze bebouwing staat een gebouw van twee 
verdiepingen met kap. De bebouwing op het perceel oogt echter wel als één geheel. Aan de 
oostzijde van het perceel ligt een kleine parkeerplaats met fietsenstalling. Deze 
fietsenstalling in de vorm van een aanbouw staat dicht tegen de zijdelingse perceelsgrens 
(<1 m).  
 

 
Figuur 3.1 Foto huidige situatie (bron: Google maps) 
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3.2  Beschrijving ontwikkeling 

Het pand aan de Sportlaan 2-4 te Schoorl zal zodanig worden verbouwd dat zes 
appartementen kunnen worden gerealiseerd. In het woonbeleid van de gemeente Bergen 
staat het uitgangspunt dat er tot en met 2015 jaarlijks 170 woningen voor starters en 120 
woningen voor ouderen beschikbaar moeten komen. De beoogde ontwikkeling is gezien de 
grootte en prijs gericht op starters waardoor wordt voorzien in de woningbehoefte van deze 
doelgroep. 
De bestaande bebouwing blijft qua vorm en ligging behouden maar zal in de hoogte worden 
uitgebreid teneinde de leefbaarheid op de verdieping te verbeteren. Bovendien zal de zijkant 
van het pand, gelegen aan de Heereweg, voorzien worden van één bouwlaag met twee 
kappen, hetgeen in het straatbeeld van de Heereweg past en veel terug te zien is in de 
omliggende bebouwing. Het pand zal, met uitzondering van enkele moderniseringen, in 
stedenbouwkundig opzicht niet of nauwelijks worden aangepast. Hierdoor zal het straatbeeld 
niet of nauwelijks veranderen. De aanpassingen aan het gebouw díe worden gemaakt, 
komen het uiterlijk en het straatbeeld juist ten goede.  
De appartementen hebben een oppervlakte van gemiddeld 50 m2 en bestaan uit een woon, 
slaap- en badkamer. De goot- en bouwhoogte van het pand worden aangepast. In de huidige 
situatie zijn deze respectievelijk 5,2 m en 6,5 m. In figuren 3.2 en 3.3 zijn de beoogde goot- 
en bouwhoogten opgenomen. Overigens wordt in het bestemmingsplan een goothoogte van 
6 m aangehouden, om nog enige flexibiliteit bij de nadere uitwerking van de plannen te 
kunnen geven.  
De kappen worden vormgegeven met een knik. Naast het pand worden aan oostelijke zijde 
zes bergingen en twee parkeerplaatsen gerealiseerd. 
 

Figuur 3.2 Aanzicht vanaf Sportlaan nieuwe situatie 
 

 
Figuur 3.3 Aanzicht vanaf Heereweg nieuwe situatie 
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Hoofdstuk 4  Onderzoek 

4.1  Verkeer, ontsluiting en parkeren 

Verkeer en ontsluiting 
De nieuwe appartementen binnen het plangebied worden direct ontsloten via de Sportlaan. 
In noordelijke richting is het mogelijk via de Heereweg de kernen Catrijp, Groet en Hargen te 
bereiken. In oostelijke richting komt men via de Sportlaan, Laanweg en Damweg uit op de 
de rijksweg N9. In zuidelijke richting sluit de N9 ter hoogte van Alkmaar aan op de A9 
richting Haarlem en Amsterdam. In noordelijke richting wordt via de N9 Den Helder bereikt.  
Vanaf de locatie kan via de Duinweg en de Postweg het centrum van Bergen worden bereikt. 
De Sportlaan, Laanweg, Damweg en Duinweg zijn, evenals de Heereweg ten noorden van de 
Sportlaan gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 
50 km/h. De provinciale weg N9 is een gebiedsontsluitingsweg en heeft een wettelijke 
maximumsnelheid van 80 km/h. De Heereweg ten zuiden van de Sportlaan is 
gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h.  
 
Naast de verschillende (recreatieve) fietspaden die in de omgeving aanwezig zijn, maken 
fietsers gebruik van dezelfde infrastructuur als het autoverkeer. Conform de richtlijnen van 
Duurzaam Veilig wordt gestreefd naar een inrichting van gebiedsontsluitingswegen waar het 
fietsverkeer gescheiden van het autoverkeer wordt afgewikkeld. Het fietsverkeer beschikt 
daartoe bij voorkeur over vrijliggende fietspaden of parallelwegen (parallelwegen worden 
gecategoriseerd als erftoegangswegen). In de huidige situatie zijn er relatief weinig 
vrijliggende fietspaden of ventwegen aanwezig; alleen op de Damweg, een gedeelte van de 
Heereweg en een gedeelte van de Laanweg worden fietsers gescheiden van het autoverkeer 
afgewikkeld. Op de Voorweg, de rest van de Heereweg en het overige gedeelte van de 
Laanweg kunnen fietsers gebruikmaken van fietssuggestiestroken. Op de Sportlaan en de 
Heereweg zijn geen fietsvoorzieningen aanwezig. Op de erftoegangswegen in het plangebied 
worden fietsers conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig gemengd met het autoverkeer 
afgewikkeld. In nagenoeg het hele plangebied zijn voor voetgangers trottoirs aanwezig. 
Tevens zijn/worden er verschillende voetgangersoversteekplaatsen aangelegd, veelal in 
combinatie met een plateau, waar ook fietsers gebruik van kunnen maken (bron: 
wegencategoriseringsplan en maatregelenkaart Duurzaam Veilig Schoorl e.o. 21-08-2003).  
 
Er is een bushalte gesitueerd op circa 250 m van de locatie. Deze halte wordt bediend door 
een busdienst die Schoorl met Egmond aan Zee verbindt. Op deze route kan worden 
overgestapt op de busdienst die Julianadorp met Alkmaar verbindt. Deze busdienst verbindt 
de locatie binnen 30 minuten met treinstation van Alkmaar, alwaar op het landelijke 
spoornetwerk in de richting van Den Helder, Amsterdam en Hoorn kan worden overgestapt. 
De frequentie van deze busdienst bedraagt 2x per uur per richting.  
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Parkeren  
Voor het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt uitgegaan van de parkeernormen van de 
gemeente Bergen conform de "Notitie Ruimtelijke Parkeerbeleid", gemeente Bergen 2009. 
Voor de zes appartementen geldt een parkeernorm van 1,3 parkeerplaats per woning, 
uitgaande van een goedkope woning in een weinig stedelijk gebied en een ligging in het 
centrum. Hiervan is 0,3 parkeerplaatsen voor bezoekers en 1,0 parkeerplaatsen voor 
bewoners. Dit betekent een theoretische parkeerbehoefte van 6 parkeerplaatsen voor 
bewoners en 2 voor bezoekers. In totaal bedraagt parkeerbehoefte 8 parkeerplaatsen. In de 
huidige situatie is een kantoorfunctie van 300 m2 bvo aanwezig. Uitgaande van kantoren 
zonder baliefunctie bedraagt de parkeerbehoefte in de huidige situatie 6 parkeerplaatsen (2 
parkeerplaatsen per 100 m2 bvo). Deze kantoorfunctie wordt geamoveerd. Per saldo neemt 
de parkeerbehoefte in de nieuwe situatie toe met 2 parkeerplaatsen. De parkeerbehoefte van 
2 parkeerplaatsen moet in de omgeving worden opgelost. In het kader van het project 
"Schoorl Klopt" zal deze parkeerbehoefte worden gefaciliteerd. 
Geconcludeerd wordt dat hierdoor geen parkeerproblemen te verwachten zijn.  
 
Verkeersveiligheid 
Het plangebied is niet geheel ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig door het 
ontbreken van fietsvoorzieningen langs diverse gebiedsontsluitingswegen. Er zijn echter wel 
diverse solitaire fietspaden aanwezig. Bovendien hebben de belangrijke uitvalswegen (zoals 
de Laanweg en Duinweg wel (deels) fietsvoorzieningen in de vorm van vrijliggende 
fietspaden respectievelijk fietssuggestiestroken. Verder is de verkeersveiligheid ter hoogte 
van de Sportlaan 2-4 te Schoorl een aandachtspunt maar is dit geen belemmering voor de 
nieuwe ontwikkeling.  
 
Verkeersgeneratie 
Voor het bepalen van de verkeersgeneratie van de zes appartementen is, gezien het weinig 
stedelijk gebied en rest bebouwde kom, het kengetal voor ligging Centrum-dorps 
gehanteerd. Dit kengetal bedraagt 7 mvt/werkdagetmaal/woning (CROW, publicatie 256). 
Het aantal voertuigbewegingen ten gevolge van de realisatie van de appartementen betreft 
42 mvt/etmaal. Een dergelijke beperkte toename heeft geen significant negatief effect op de 
verkeersafwikkeling of verkeersveiligheid. 
 
Conclusie 
De ontsluiting van de appartementen binnen het plangebied is voor het autoverkeer goed. 
Voor fietsverkeer zijn relatief weinig fietsvoorzieningen langs gebiedsontsluitingswegen 
aanwezig. Wel zijn er diverse solitaire (recreatieve) fietspaden. De ontsluiting voor langzaam 
verkeer en de verkeersveiligheid is redelijk tot goed. Gezien de beperkte 
vervoersmogelijkheden is de ontsluiting van het openbaar vervoer matig. Op basis van 
voorgaande wordt gesteld dat er voldoende ruimte is om de parkeerbehoefte op te vangen. 
De parkeerbehoefte bedraagt per saldo 2 parkeerplaatsen, waarbij uit is gegaan van een 
parkeerbehoefte van 6 parkeerplaatsen voor de huidige (te amoveren) functie en 8 
parkeerplaatsen voor de nieuwe woonfunctie. Deze 2 parkeerplaatsen worden in het kader 
van het project "Schoorl Klopt" gerealiseerd.  
Het aspect verkeer staat de uitvoering van dit plan dan ook niet in de weg. 
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4.2  Wegverkeerslawaai 

Gezoneerde wegen 
Langs alle wegen bevinden zich ingevolge de Wet geluidhinder geluidszones, met 
uitzondering van woonerven en 30 km/h-gebieden. Binnen en rond het plangebied zijn 
30 km/h-wegen aanwezig die op basis van hun snelheidsregime niet-gezoneerd zijn.  
 
Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van 
geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De breedte van 
een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of 
buitenstedelijk). De geluidszone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant 
van de weg. Onder stedelijk gebied wordt verstaan: "het gebied binnen de bebouwde kom, 
doch met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voorzover liggend binnen 
een zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens" (art. 1 Wgh). De zonebreedte is afhankelijk van een binnen- of 
buitenstedelijke ligging van de weg en het aantal rijstroken van de weg en wordt gemeten 
uit de kant van de weg. 
 
In de nabijheid van de locatie ligt de Heereweg/Sportlaan. Deze weg is binnenstedelijk 
gelegen, heeft een maximumsnelheid van 50 km/h en twee rijstroken. De zonebreedte 
bedraagt derhalve 200 m. De ontwikkeling ligt binnen deze zone. Akoestisch onderzoek naar 
de geluidsbelasting ten gevolge van deze weg is in het kader van de Wet geluidhinder 
noodzakelijk. Het akoestisch onderzoek is vastgelegd in de rapportage “Wegverkeerslawaai 
woongebouw aan de Sportlaan 2-4 te Schoorl”, SchreuderGroep, 25 mei 2010 (zie bijlage 1). 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de Standaard Rekenmethode II (SRM 
II), conform het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006 (RMG 2006).  
 
Uit de berekeningen komt naar voren dat de geluidsbelasting ter plaatse van de nieuwe 
ontwikkeling de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. De geluidsbelasting bedraagt 
62 dB en overschrijdt de uiterste grenswaarde niet. De uiterste grenswaarde voor woningen 
in een binnenstedelijke situatie bedraagt op basis van de Wet geluidhinder 63 dB.  
 
Omdat uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, 
zijn maatregelen noodzakelijk gericht op het verminderen van de geluidsbelasting aan de 
gevel. Onderscheid wordt gemaakt in maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld 
geluidsreducerend asfalt) en, maatregelen in het overdrachtsgebied (bijvoorbeeld 
geluidsschermen), maatregelen aan de geluidsontvanger (bijvoorbeeld vliesgevels). 
 
In het genoemde akoestisch onderzoek is een afweging gemaakt met betrekking tot de 
genoemde maatregelen. Geconcludeerd kan worden dat maatregelen ter reductie van de 
geluidsbelasting op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard stuiten en dat het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen derhalve voor zes woningen een 
hogere waarde van 62 dB vast moet stellen. Wel dient in een later stadium nader onderzoek 
te worden uitgevoerd naar de gevelwering in verband met de wettelijke in het bouwbesluit 
neergelegde binnenwaarde van 33 dB. Dit onderzoek maakt echter geen deel uit van de 
ruimtelijke procedure.  
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Niet-gezoneerde wegen 
Zoals uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, geldt voor wegen die zijn 
ondergebracht in een 30 km/h-gebied geen wettelijke geluidszone en is langs deze wegen 
akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai in nieuwe situaties op grond van de Wgh niet 
verplicht. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
echter aannemelijk te worden gemaakt dat sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau. 
Indien dit niet aannemelijk is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing 
van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en doelmatig zijn. Omdat er 
voor deze wegen geen wettelijke normen bestaan, wordt aangesloten bij een kwalitatieve 
benadering van de geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/h-wegen. In het kader hiervan 
wordt aangesloten bij de Gezondheidseffectscreening (GES) van de Ministeries van VWS en 
VROM, opgenomen in het hogere waardebeleid van de Milieudienst regio Alkmaar). Voor 
30 km/h-wegen wordt geen correctie toegepast inzake artikel 110g van de Wgh.  
 
De Heereweg ten zuiden van het kruispunt met de Sportlaan heeft een maximumsnelheid 
van 30 km/h. Van dit deel van de Heereweg zijn geen verkeersgegevens bekend. In verband 
met de beperkte verkeersfunctie en het éénrichtingsverkeer wordt uitgegaan van 1.000 
mvt/etmaal en een standaard voertuigverdeling voor buurtverzamelwegen (op basis van 
onderzoek van RBOI in 2009). In bijlage 2 is de berekening opgenomen. 
 
De afstand tussen de wegas en de woning bedraagt minimaal 10 m. De geluidsbelasting 
bedraagt op deze afstand 54 dB (exclusief correctie ex artikel 110g Wgh) en wordt op basis 
van de GES-methodiek als matig gekwalificeerd. 
 
Omdat de geluidsbelasting als matig wordt beschouwd, wordt onderzocht of maatregelen ter 
reductie van de geluidsbelasting mogelijk of doelmatig zijn. Het terugdringen van de 
verkeersomvang of wijzigen van de samenstelling van het verkeer is niet mogelijk gezien de 
bereikbaarheid van het centrum van Schoorl. Een verdere verlaging van de 
maximumsnelheid is eveneens niet mogelijk, omdat een maximumsnelheid van 30 km/h op 
basis van Duurzaam Veilig de laagst mogelijke maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 
is.  
 
Andere bronmaatregelen of maatregelen in het overdrachtsgebied, zoals geluidsreducerende 
wegdekverharding of geluidsschermen) stuit, gezien de grootte van de ontwikkeling, op 
overwegende bezwaren van financiële aard.  
 
Omdat maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting van de 30 km/h-weg niet mogelijk 
of doelmatig zijn en de geluidsbelasting niet als onvoldoende wordt gekwalificeerd, wordt het 
akoestisch klimaat aanvaardbaar geacht. Bovendien kan, gezien de ligging van de 
woonbestemming, voorzien worden in een geluidsluwe gevel. Wel dient voldaan te worden 
aan de wettelijke in het bouwbesluit neergelegde binnenwaarde van 33 dB. Dit onderzoek 
maakt echter geen deel uit van de ruimtelijke procedure. De technische haalbaarheid om een 
binnenwaarde van 33 dB te realiseren is technisch haalbaar en zal in het vervolg van de 
procedure worden aangetoond.  
 
Conclusie  
Ten aanzien van de gezoneerde geluidsbron, de Heereweg/Sportlaan, is er sprake van een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. De uiterste grenswaarde wordt niet 
overschreden. Omdat maatregelen niet mogelijk zijn of op overwegende bezwaren van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard 
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stuiten, dient het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen hogere 
waarden vast te stellen voor zes woningen. De hogere waarde bedraagt 62 dB. 
Ten gevolge van de 30 km/h-weg is er sprake van een matig akoestisch klimaat. 
Maatregelen zijn echter niet mogelijk of doelmatig. Bovendien kan, gezien de ligging van de 
woonbestemming, voorzien worden in een geluidsluwe gevel. Het akoestisch klimaat wordt 
aanvaardbaar geacht. 
 
In het kader van de Wet geluidhinder dient een hogere waardeprocedure te worden 
doorlopen.  

4.3  Luchtkwaliteit 

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

stof toetsing van grenswaarde geldig  

stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 60 µg/m³ 2010 tot en 
met 2014 

 jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ vanaf 2015 

fijn stof (PM10)1)  jaargemiddelde concentratie 48 µg/m³ tot en met 10 
juni 2011 

 jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ vanaf 11 juni 
2011 

 24-uurgemiddelde concentratie max. 35 keer per jaar 
meer dan 75 µg/m³ 

tot en met 10 
juni 2011 

 24-uurgemiddelde concentratie max. 35 keer per jaar 
meer dan 50 µg/m³ 

vanaf 11 juni 
2011 

1. Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten 
beschouwing (volgens de bij de Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 
2007). 

2. De toetsing van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO2 is niet relevant 
aangezien er pas meer overschrijdingsuren dan het toegestane aantal van 18 per jaar 
zullen optreden als de jaargemiddelde concentratie NO2 de waarde van 82 µg/m³ 
overschrijdt. Dit is nergens in Nederland het geval. 

 
Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) 
uitoefenen indien:  
 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden 

(lid 1 onder a);  
 de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de 
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uitoefening van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 
onder b1); 

 bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met 
de uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door 
die uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2); 

 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de 
concentratie in de buitenlucht (lid 1 onder c); 

 het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat 
gericht is op het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d).  

 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens tevens rekening 
gehouden met de luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied. 
 
Besluit niet in betekenende mate (Besluit nibm) 
In het Besluit nibm en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke gevallen een 
project vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft 
te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties onderscheiden: 
 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde 

NO2 en PM10; 
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; 

deze categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 
woningen bij één ontsluitingsweg of niet meer dan 3.000 woningen bij twee 
ontsluitingswegen.  

 
Onderzoek en conclusie 
Het voorliggende plan maakt de ontwikkeling van 6 woningen mogelijk. Gelet op de omvang 
van de woningbouwontwikkeling is op het plan het Besluit nibm van toepassing. Voor 
projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit geldt dat toetsing aan 
de grenswaarden achterwege kan blijven.  
Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt wel inzicht gegeven in de 
luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied. Met behulp van de saneringstool 
(www.saneringstool.nl) die behoort bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) kan voor diverse prognosejaren inzicht worden gegeven in 
achtergrondconcentraties NO2 en PM10 en jaargemiddelde concentraties langs relevante 
wegen. Aangezien zich in de omgeving van het plangebied geen relevante wegen voor 
luchtkwaliteit zijn gelegen (de afstand tot de N9 bedraagt circa 1.500 m) biedt de 
achtergrondconcentratie voldoende inzicht in de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied. Uit de saneringstool blijkt dat in 2011 de jaargemiddelde 
achtergrondconcentratie voor NO2 14,1 µg/m³ bedraagt. Voor PM10 geldt dat de 
jaargemiddelde achtergrondconcentratie in 2011 20,6 µg/m³ bedraagt.  
Geconcludeerd wordt dat ter hoogte van het plangebied ruimschoots aan de grenswaarden 
voor luchtkwaliteit wordt voldaan. De Wlk staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 

4.4  Bedrijven en milieuzonering 

Beleid en normstelling 
Ten aanzien van de ontwikkelingen in het plan dient rekening te worden gehouden met 
eventuele milieuhinder door omliggende bedrijven en overige milieuhinderlijke activiteiten. 
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Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter 
plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de 
afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering 
toegepast. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering 
(editie 2009). Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke 
dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 
Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, bijvoorbeeld vanwege de aanwezige 
functiemenging of de ligging nabij drukke wegen, kunnen kleinere richtafstanden worden 
aangehouden. In dat geval wordt het omgevingstype gemengd gebied gehanteerd en kunnen 
de richtafstanden uit de VNG-publicatie met één afstandstap worden verlaagd. 
 
Onderzoek en conclusie 
Het gebied waarin de woningen mogelijk worden gemaakt is vanwege de aanwezigheid van 
diverse functies die zijn gelegen langs de Heereweg te typeren als een gemengd gebied. In 
de omgeving van het plangebied zijn diverse functies en bedrijfsactiviteiten aanwezig. Aan 
de Heereweg 59, op een afstand van circa 50 m, is een tennispark aanwezig. Ten zuiden van 
het tennispark, op circa 30 m van is een perceel gelegen met de functie recreatie en 
toerisme. Ter plaatse is het bedrijf Europagaai gevestigd dat actieve vakanties en 
groepsuitjes organiseert. Op een afstand van circa 65 m van het plangebied, aan de 
Heereweg 43a, is het kampeerterrein Mooi Schoorl aanwezig. Verder zijn aan de overzijde 
van de Sportlaan kantoren gevestigd. 
Ten opzichte van het kampeerterrein en het tennispark wordt, gelet op de afstand tot het 
plangebied, voldaan aan de richtafstand van 50 m die volgt uit de publicatie bedrijven en 
milieuzonering. De bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden op het nabijgelegen terrein van 
Europagaai aan de Heereweg 57 bestaan voornamelijk uit opslag van materiaal waardoor er 
ter hoogte van het plangebied geen sprake zal zijn van onaanvaardbare milieuhinder voor de 
beoogde woningen.  
Gelet op de afstanden tot de omliggende milieuhinderlijke activiteiten wordt voldaan aan de 
van toepassing zijnde richtafstanden die gelden ten opzichte van een rustige woonwijk. Ter 
plaatse van de beoogde woningen zal daarom sprake zijn van een goed woon- en 
leefklimaat. Tevens geldt dat de omliggende activiteiten als gevolg van de ontwikkeling niet 
in hun bedrijfsvoering wordt beperkt. Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en 
milieuhinder de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 

4.5  Externe veiligheid 

Toetsingskader 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten 
gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 
 
Onderzoek en conclusie 
In de omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig. Er vindt over 
de Heereweg geen transport van gevaarlijke stoffen plaats met een omvang en frequentie 
waardoor er sprake zou zijn van externe veiligheidsrisico's langs de weg. Ten oosten van het 
plangebied is een buisleidingentracé gelegen waarin enkele leidingen zijn gelegen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. De afstand tot het tracé bedraagt circa 1.200 m zodat er 
geen sprake is van externe veiligheidsrisico's ter plaatse van het plangebied. Geconcludeerd 
wordt dat het aspect externe veiligheid de uitvoering van het plan niet in de weg staat.  
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4.6  Bodem 

Normstelling en beleid 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in het bestemmingsplan rekening te 
worden gehouden met de bodemkwaliteit. Als er sprake is van bodemverontreiniging dan is 
de Wet bodembescherming van toepassing. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of 
de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie. Nieuwe bestemmingen dienen bij 
voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd. 
 
Onderzoek en conclusie 
Ter plaatse van de beoogde woningen vindt een functiewijziging plaats. Ten behoeve van het 
bestemmingsplan is door de Milieudienst regio Alkmaar (MRA) aangegeven dat de locatie 
onverdacht is door de historische activiteiten in het gebied. Om die reden is er geen nader 
onderzoek vereist in het kader van dit bestemmingsplan.  

4.7  Kabels en leidingen 

In het plangebied en omgeving zijn geen straalpaden, hoogspanningsleidingen of overige 
planologisch relevante leidingen, zoals watertransportleidingen, aanwezig. Het aspect kabels 
en leidingen staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 

4.8  Waterkwaliteit 

Waterbeheer en watertoets 
Vanaf 1 november 2003 is de watertoets wettelijk van toepassing, een procedure waarbij de 
initiatiefnemer in een vroeg stadium overleg voert met de waterbeheerder over 
waterhuishoudkundige aspecten van ruimtelijke plannen. De watertoets heeft als doel om te 
voorkomen dat nieuwe ruimtelijke plannen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer.  
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij 
het tot stand komen van dit bestemmingsplan wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder 
over deze waterparagraaf. De opmerkingen van de waterbeheerder worden vervolgens 
verwerkt in deze waterparagraaf.  
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen 
aangaande de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief 
en kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het projectgebied relevante 
nota's, waarbij het beleid van het waterschap en de gemeente nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW). 
Nationaal: 
 Nationale Waterplan (NW); 
 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21); 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); 
 Waterwet. 
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Provinciaal: 
 Provinciaal Waterplan 2010-2015. 
 
Waterschapsbeleid 
In het Waterbeheersplan 2010-2015 beschrijft het hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier de doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor de drie kerntaken: 
veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon water. Hiermee wil het 
hoogheemraadschap anticiperen op de voorspelde extra wateroverlast, droogte en het 
verhoogde overstromingsrisico en het bewerkstelligen van een betere waterkwaliteit.  
 
De Keur van het Waterschap is een vastgestelde verordening waar gedoogplichten, geboden 
en verboden in staan. In dit kader is het van belang te weten dat langs hoofd- en overige 
watergangen een zone ligt van respectievelijk 5 m en 2 m ter bescherming van het profiel en 
onderhoud. Ook langs waterkeringen ligt een (variabele) zone voor bescherming en 
onderhoud van de waterkeringen, voor het realiseren van bouwwerken en het uitvoeren van 
werken binnen deze zone dient ontheffing van de Keur te worden aangevraagd.  
 
Gemeentelijk beleid 
Het Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen geeft het beleid van de gemeente Bergen weer met 
betrekking tot riolering als onderdeel van de openbare ruimte en als onderdeel van het 
watersysteem. Dit beleid is opgesteld in overleg met Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en het Ministerie van VROM. 
De doelen die de gemeente stelt zijn de inzameling van afvalwater, de inzameling van 
hemelwater, transport van ingezameld water, voorkomen van ongewenste emissies en het 
voorkomen van overlast voor de omgeving. Belangrijke voorwaarde in de rioleringszorg is: 
'doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering'. Het plan beschrijft aldus hoe de 
gemeente ervoor zorgt dat de riolering in stand blijft. Ten slotte is een overzicht opgenomen 
van de taken van de rioolbeheerder. 
 
Huidige situatie 
Het plangebied is gelegen aan de Sportlaan 2-4 in de kern Schoorl, gemeente Bergen. 
Momenteel bestaat het plangebied uit bebouwing (kantoorpand) en verharding. 
 
Bodem en grondwater 
Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem uit fijn zand. Er is sprake van 
grondwatertrap II. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand ter plaatste 
minder dan 0,4 m beneden maaiveld ligt en dat de gemiddeld laagste grondwaterstand 
varieert tussen de 0,5 m en de 0,8 m beneden maaiveld. De maaiveldhoogte bedraagt ter 
plaatse circa NAP+ 6,1 m. 
 
Waterkwantiteit 
Het plangebied is gelegen in de Grootdammerpolder. Binnen of in de directe omgeving van 
het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. 
 
Waterkwaliteit 
In of in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen KRW-waterlichamen. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
In het plangebied is geen primaire of regionale waterkering aanwezig.  



26  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
172101.15258.00  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  

 
Afvalwatering en riolering 
Het plangebied is aangesloten op het gemeentelijk gemengd rioolstelsel. 
 
Toekomstige situatie 
Het bestemmingsplan voorziet in de het realiseren van een appartementengebouw ter 
plaatse van bestaande bebouwing. Hierbij blijft het verhard oppervlak gelijk en is 
compensatie niet nodig.  
 
Waterkwantiteit 
Aangezien het verhard oppervlak in de nieuwe situatie gelijk blijft, is er geen negatieve 
invloed op de waterhuishoudkundige situatie ter plekke. De mogelijkheden voor het 
verbeteren van het watersysteem zijn gering. Conform de Leidraad Riolering West-Nederland 
en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw verplicht een gescheiden 
rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie 
terecht komt. Huishoudelijk afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke 
riolering. Vanwege de afwezigheid van oppervlakte water in de directe omgeving, zullen de 
mogelijkheden voor infiltratie van schoon hemelwater onderzocht en toegepast worden.  
 
Waterkwaliteit 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem geldt een verbod op het 
toepassen van zink, lood, koper en PAK's-houdende bouwmaterialen. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de waterveiligheid in de omgeving. 
 
Conclusie 
Aangezien het verhard oppervlak niet wijzigt, treden er geen negatieve gevolgen voor het 
waterhuishoudkundige systeem op. 

4.9  Ecologie 

In deze paragraaf is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is 
vermeld welke ontwikkelingen het bestemmingsplan mogelijk maakt. Vervolgens is 
aangegeven waaraan deze ontwikkelingen – wat ecologie betreft – moeten worden getoetst. 
Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het toetsingskader dat wordt gevormd door het 
beleid van Rijk, provincie en gemeente, en het toetsingskader dat door wettelijke regelingen 
wordt bepaald.  
 
Bestaande situatie 
De planlocatie is gelegen aan de Sportlaan ten noorden van de kern Schoorl en bestaat uit 
een voormalig kantoorpand. 
 
Beoogde ontwikkelingen 
Op de planlocatie zal een woongebouw in een bestaand gebouw worden gerealiseerd. De 
beoogde ontwikkeling gaat uit van de realisatie van een zestal appartementen binnen de 
huidige bebouwingscontouren. Wel zal de kap worden verhoogd.  
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Toetsingskader 
Beleid 
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het 
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 
verbindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt, de PEHS. 
 
Normstelling 
Flora- en faunawet 
Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (Ffw) van toepassing. Deze wet is 
gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw 
bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of 
verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid 
tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, 
onderhoud of gebruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de 
verbodsbepalingen van de Ffw níet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. 
Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de 
verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV). Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts 
verleend, indien er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van 
land- en bosbouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang). Dit is 
wanneer: 
 er geen alternatief is; of 
 er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende 
vogels overtreding van de Flora en faunawet voorkomen te worden door het treffen van 
maatregelen, aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. Met 
betrekking tot vogels hanteert LNV de volgende interpretatie van artikel 11: 
'De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar 
gebroed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én 
slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende 
uitzonderingen: 
 
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet het gehele seizoen:  
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 
ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 
in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 
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Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 
In de 'aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten 
aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd: 
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar 

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

 
De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan 
moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 
 
Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
De planlocatie vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde 
status (zoals een Natura 2000-gebied), maar is wel op 50 m afstand van het Natura 
2000-gebied 'Schoorlse Duinen' gelegen, zie figuur 4.1.  
 

 
Figuur 4.1 Ligging plangebied (zwarte cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebied 'Schoorlse 
Duinen' 
 
Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen 
Het gebied Schoorlse Duinen beslaat een strook kalkarme (en plaatselijk kalkrijkere) duinen 
die ligt tussen Bergen en de Hondsbossche Zeewering. Hier bevinden zich de hoogste duinen 
van ons land, tot maximaal 58 m boven zeeniveau. Het is een gevarieerd en uitgestrekt 
duinlandschap dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend is. In het westen liggen 
lagere zeereepduinen, gevolgd door een sterk geaccidenteerd landschap met uitgestrekte 
valleicomplexen, die over een grote oppervlakte zijn begroeid met dophei- en 
kraaiheivegetatie. De binnenduinrand is vrijwel geheel bebost. Een deel van deze bossen zijn 
oude loofbossen, een ander deel bestaat uit naaldbossen, die gezien de ouderdom en het 
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lokaal voorkomen van zeldzame planten grote natuurwaarde hebben. In het zuidelijk deel 
lopen de boscomplexen door tot aan het buitenduin. In 1997 is ter hoogte van de 
Parnassiavallei een kerf aangebracht in de 100-150 m brede zeereep om zeewaterinvloed tot 
in de binnenduinen terug te brengen. Door middel van tabel 4.2 wordt verwezen naar de 
verschillende habitattypen. 
 
Tabel 4.2 Habitattypen 

Habitattypen 

H2110 - Embryonale duinen 

H2120 - Witte duinen 

H2130A - *Grijze duinen (kalkrijk) 

H2130B - *Grijze duinen (kalkarm) 

H2140A - *Duinheiden met kraaihei (vochtig) 

H2140B - *Duinheiden met kraaihei (droog) 

H2150 - *Duinheiden met struikhei 

H2160 - Duindoornstruwelen 

H2170 - Kruipwilgstruwelen 

H2180A - Duinbossen (droog) 

H2180B - Duinbossen (vochtig) 

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 

H2190A - Vochtige duinvalleien (open water) 

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 

H3260A - Beken en rivieren met waterplanten 
(waterranonkels) 

 
Het plangebied vormt geen onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.  
 
Soortenbescherming 
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's (google maps), 
algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (Broekhuizen, 1992; 
Limpens, 1997, www.ravon.nl, FLORON, 2002 en www.waarnemingen.nl) waarin de 
waarnemingen zijn aangegeven.  
 
Vogels en zoogdieren 
In het opgaande groen nabij de planlocatie komen naar verwachting algemene vogels voor 
zoals koolmees, merel en pimpelmees. Volgens de verspreidingsatlassen (Broekhuizen, 
1992; Limpens, 1997) zijn in de omgeving van het plangebied de volgende soorten 
zoogdieren te verwachten: egel, gewone bosspitsmuis, veldmuis, mol, konijn, rosse 
woelmuis en huisspitsmuis. Gezien de voorkomende biotopen is alleen een soort als de 
huisspitsmuis hier te verwachten. Vleermuizen en broedvogels met vaste nesten komen naar 
verwachting niet voor in de bebouwing.  
 
Overige soorten 
Het plangebied is ongeschikt als biotoop voor beschermde planten, amfibieën, vissen, 
reptielen en insecten (vlinders, sprinkhanen en libellen). De genoemde beschermde 
soortengroepen stellen hoge eisen aan hun leefgebied; het plangebied voldoet hier niet aan. 
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In tabel 4.3 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar 
verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen. 
 
Tabel 4.3  Beschermde soorten binnen het plangebied en het beschermingsregime 
 

vrijstellingsregeling Flora- 
en faunawet 

tabel 1  mol, egel en veldmuis 
 
bruine kikker, gewone pad en 
de middelste groene kikker 

ontheffingsregeling Flora- 
en faunawet 

tabel 2  geen 

 tabel 3 bijlage 1 AMvB geen 

  bijlage IV HR geen 

 vogels cat. 1 t/m 4 geen 

  cat. 5 koolmees, pimpelmees  

 
Toetsing en conclusie 
Gebiedsbescherming 
Gezien de kleinschaligheid van het plan en de tussenliggende buffers als wegen en gebouwen 
kunnen negatieve effecten vanuit de planlocatie op het Natura 2000-gebied 'Schoorlse 
Duinen' worden uitgesloten. De natuurbeschermingswet vormt daarmee geen beletsel voor 
de uitvoering van het bestemmingsplan. 
 
Soortenbescherming 
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van 
beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit 
dat ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen 
dat overtredingen van de Ffw niet optreden. De benodigde werkzaamheden ten behoeve van 
deze ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te beschermen natuurwaarden. Er zal 
geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1-soorten van de Ffw waarvoor een vrijstelling van 
de verbodsbepalingen van de Ffw geldt. De aantasting en verstoring van vogels dient te 
worden voorkomen door werkzaamheden buiten het broedseizoen (broedseizoen is globaal 
van 15 maart tot en met 15 juli) te laten starten.  
 
Naar verwachting komen in het pand geen vleermuizen en broedvogels met vaste nesten 
voor. Mocht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijken dat er toch vleermuizen of 
broedvogels aanwezig zijn, dan dient het werk stilgelegd te worden. De werkzaamheden 
kunnen dan pas hervat worden als de vogels uitgebroed zijn en/of de vleermuizen naar een 
andere verblijfplaats zijn getrokken. Er dient dan bij de herinrichting van het pand wel 
rekening meegehouden te worden dat het pand ook na oplevering nog steeds geschikt moet 
zijn voor de aangetroffen soorten. Als deze maatregelen worden getroffen, is geen ontheffing 
van de Ffw noodzakelijk.  



  31  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI  172101.15258.00 
Rotterdam / Middelburg  

4.10  Archeologie 

Regelgeving en beleid 
Wet op de archeologische monumentenzorg/Verdrag van Malta 
Het archeologisch bodemarchief is de grootste bron voor de geschiedenis in Nederland. Het 
Verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van deze archeologische waarden. 
Nederland heeft het Verdrag van Malta in 1992 ondertekend en in 1998 geratificeerd. Als 
gevolg van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het 
archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van 
het plan een rol spelen. De inhoud van het Verdrag van Malta is neergelegd in de Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg die op 1 september 2007 van kracht is geworden en een 
wijziging van de Monumentenwet 1988 tot gevolg heeft gehad. Op grond van deze 
aangescherpte regelgeving stellen Rijk en provincie zich op het standpunt dat in het 
ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erfgoed moet worden omgegaan. Voor 
gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat 
ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand 
aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het 
archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden 
betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische in de bodem (in 
situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. Er 
wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven en het 
documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot de 
mogelijkheden behoort.  
 
Onderzoek 
De gemeente Bergen voert een archeologisch beleid waarin het grondgebied van de 
gemeente is opgedeeld in bepaalde archeologische regimes. Deze regimes zijn opgesteld 
naar aanleiding van onderzoek dat is verricht voor het bestemmingsplan 'Schoorl, kernen en 
buurtschappen' (vastgesteld in 2009). Hierbij wordt een drietal regimes aangehouden. Het 
plangebied is in het vigerende bestemmingsplan bestemd als waardevol gebied regime III. 
Hierin geldt dat bij grondroerende werkzaamheden bij een planomgang van 500 m² of 
groter, rekening moet worden gehouden met deze archeologische waarden. Aangezien de 
omvang van het bouwplan veel kleiner is dan 500 m², is archeologisch onderzoek niet nodig.  
 
Conclusie 
Nader archeologisch onderzoek is derhalve ten behoeve van het voorontwerp- 
bestemmingsplan niet noodzakelijk aangezien de ontwikkeling binnen de genoemde omvang 
valt. Wel is een dubbelbestemming opgenomen met Waarde - Archeologie - III om zo de 
eventueel aanwezige archeologische waarden te beschermen.  

4.11  Cultuurhistorie 

Molenbiotoop 
Het plangebied ligt gedeeltelijk op de zone van de molenbiotoop van de Korenmolen 
Kijkduin. De korenmolen ligt ten noordoosten van het plangebied aan de Molenweg, aan de 
westelijke rand van de Nollen, een restant van de Oude Duinen van Schoorl. De molen zelf 
dateert van 1771, maar het is bekend dat ter plaatse al vanaf de 16e eeuw een molen stond. 
De omgeving is sinds de bouw van de molen aanzienlijk verdicht, met name qua bomen. 
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Voor behoud van de molen is het van belang dat de molen kan blijven functioneren. Een 
zoveel mogelijk onbelemmerde windtoetreding is daarvoor noodzakelijk. Bebouwing en 
begroeiing in de nabijheid van een molen veroorzaken windbelemmeringen, waardoor 
rendementsverlies ontstaat. Slechts een geringe windsnelheidsreductie heeft al een grote 
vermindering van het vermogen van de molen tot gevolg. Daarnaast kunnen bebouwing en 
begroeiing leiden windturbulenties en tot sterk wisselende windkrachten op het wiekenkruis 
en askop, waardoor schade kan ontstaan aan het mechaniek van de molen (wanneer deze in 
bedrijf is).  
Dit betekent dat in de omgeving van een molen beperkingen moeten worden gesteld aan de 
hoogte van obstakels. Het gebied waarbinnen deze hoogtebeperkingen gelden, wordt het 
molenbiotoop c.q. een molenbeschermingszone genoemd.  
 
De gemeente beschouwt de toegelaten hoogtematen niet als dwingende hoogte maten, maar 
als richtlijn. Het beleid wordt in deze vorm in voorliggend bestemmingsplan gecontinueerd: 
de bestaande situatie hoeft niet aangepast te worden, maar bij eventuele nieuwe 
ontwikkelingen dient wel rekening te worden gehouden met de molenbiotoop van de 
Korenmolen. De molenbiotoop heeft geen concrete gevolgen voor de ontwikkeling aangezien 
deze onder de maximaal toegestane hoogte blijft.  
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving 

5.1  Inleiding 

De ontwikkeling is gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan Bergen Schoorl - 
kernen en buurtschappen, dat op 23 juni 2009 is vastgesteld. Voor de bestemmingslegging 
van de ontwikkelingslocatie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij dit bestemmingsplan. 
Hierbij wordt ook rekening gehouden met de wijze van presenteren door gebruik te maken 
van het Standaard Vergelijkbaar Bestemmingsplan 2008 (SVBP2008) die sinds 1 januari 
2010 verplicht is toe te passen. Het bestemmingsplan Schoorl - kernen en buurtschappen 
voldoet nog niet aan de SVBP2008. De regels zijn als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 
komen de Inleidende regels aan bod. Het betreft hier de Begrippen (artikel 1) en de Wijze 
van meten (artikel 2). In hoofdstuk 2 Bestemmingsregels zijn de regels behorende bij de 
verschillende bestemmingen opgenomen (artikel 3 tot en met 5). Hoofdstuk 3 Algemene 
regels bevat verschillende algemene bepalingen die van toepassing zijn (artikel 6 tot en met 
12). Tot slot zijn de Overgangs- en slotregels opgenomen in hoofdstuk 4 (artikel 13 en 14).  
In paragraaf 5.2 wordt een toelichting gegeven op de wijze van bestemmen. Hierbij wordt 
allereerst ingegaan op de verschillende bestemmingen. Vervolgens wordt ingegaan op de 
overige bepalingen.  

5.2  Juridische planbeschrijving 

5.2.1  Inleidende regels 
Artikel 1 Begrippen 
In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd die in de regels worden gehanteerd. Bij de 
toetsing aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende 
begrippen toegekende betekenis. 
 
Artikel 2 Wijze van meten 
Dit artikel geeft aan hoe hoogte- en andere maten die bij het bouwen in acht genomen 
dienen te worden, gemeten moeten worden. 
 
5.2.2  Bestemmingen 
Artikel 3 Tuin  
De voortuinen en zijtuinen die grenzen aan het openbaar gebied, worden bestemd tot tuin. 
Alleen erf- en perceelafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een 
hoogte van 1 m, zijn hier toegestaan.  
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Artikel 4 Wonen - 1 
De nieuwe woonpercelen zijn bestemd voor Wonen - 1 (-1 naar gebruik van de gemeente 
Bergen). Ter aanduiding van de bouwmogelijkheid ter plaatse is op de verbeelding de 
aanduiding gestapeld [gs] opgenomen. Tevens is op de verbeelding het aantal woningen [6] 
en de maximale goot- en bouwhoogte (in meters) opgenomen. Tevens is bepaald dat 
hoofdgebouwen moeten worden voorzien van een kap. In de begrippen is opgenomen dat 
een kap een dakhelling heeft tussen de 30 en 65 graden. 
Hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gerealiseerd binnen het op de verbeelding 
aangegeven bouwvlak. Binnen de woonbestemming zijn tevens bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, toegestaan zoals erf- en terreinafscheidingen.  
Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op minimaal 1 m van de 
zijdelingse perceelsgrens te komen. Hierbij dient eveneens het bepaalde in artikel 7 
(bestaande maten) in acht te worden genomen. De goothoogte van dergelijke bouwwerken 
mag maximaal 0,25 m boven de hoogte van de eerste bouwlaag uitkomen. Verder dient de 
goothoogte van bijgebouwen en overkappingen maximaal 3 m te bedragen en de 
bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag slechts 4 m hoog 
zijn. Ten slotte zijn in de regels nog enkele maximale oppervlakten opgesteld voor 
bovengenoemde bouwwerken.  
 
Binnen de woonbestemming worden mogelijkheden opgenomen voor het uitoefenen van 
aan-huis-gebonden beroepen. Onder een aan-huis-gebonden beroep wordt verstaan het 
beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch 
of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op 
medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een 
gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing wordt uitgeoefend. Tevens 
wordt toegestaan dat binnen de woonbestemming onder een aantal voorwaarden 
kleinschalige bedrijvigheid kan worden uitgeoefend. Het betreft hier activiteiten waarvoor 
geen melding- of vergunningplicht op grond van de milieuwetgeving geldt en die door de 
beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing 
worden uitgeoefend. Het gaat hier om bedrijvigheid die verenigbaar is met de woonfunctie 
en welke niet leidt tot aantasting van de woonkwaliteit en welke niet leidt tot 
parkeeroverlast. Voorbeelden van de toegestane bedrijvigheid is een kapper aan huis, een 
kunstenaar of een kleinschalig ambachtelijk bedrijfje (bijvoorbeeld maken van sieraden). 
De activiteit dient te worden uitgevoerd door de bewoner van de woning. De oppervlakte die 
gebruikt mag worden voor een aan-huis-gebonden beroep of kleinschalige bedrijvigheid, is 
aan een maximum (25% van het woonoppervlak met een maximum van 50 m²) gebonden 
om te voorkomen dat het woonkarakter wordt verdrongen door de niet-woonfunctie. 
 
Artikel 5 Waarde - Archeologie - III 
De dubbelbestemming Archeologisch waardevol gebied is gehanteerd voor het gehele 
plangebied. Voor het plangebied geldt regime III (Waarde - Archeologie - III). Dit regime 
wordt binnen het archeologiebeleid van de gemeente aangeduid als 'overig gebied': in dit 
archeologieregime dient bij grondroerende werkzaamheden binnen een planomvang van 
500 m² of groter op een grotere diepte dan 40 cm met de aanwezigheid van archeologische 
waarden rekening gehouden te worden en een archeologisch vooronderzoek plaats te vinden. 
Hetzelfde geldt voor een aantal werken en werkzaamheden. Hiervan kan worden afgeweken 
indien door middel van een archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken 
locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts geldt een 
omgevingsvergunningplicht indien grondroerende werkzaamheden op een bepaalde diepte 
worden uitgevoerd.  
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5.2.3  Algemene, overgangs- en slotregel 
Artikel 6 Antidubbeltelregel 
Het doel van de antidubbeltelbepaling is te voorkomen dat, wanneer volgens een 
bestemmingsplan bepaalde gebouwen niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel 
mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander 
gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 
 
Artikel 7 Algemene bouwregels 
Bestaande maten 
In de planregels zijn diverse regelingen opgenomen die aangeven wat maximaal of minimaal 
toelaatbaar is. Deze regelingen kunnen betrekking hebben op hoogten, breedten, diepten, 
oppervlakten, afstanden of aantallen. Ruimtelijke overwegingen hebben bepaald welke maat 
als maximum of minimum is aangegeven. De regeling omtrent bestaande maten geldt voor 
dit plan specifiek voor de berging ten oosten van het pand. Volgens artikel 4.2.2 onder a 
dienen aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen in de perceelsgrens of op een 
afstand van tenminste 1 m van de perceelsgrens te worden gebouwd. De huidige berging 
voldoet niet aan deze regeling. In de toekomstige situatie wordt de berging op dezelfde 
locatie gerealiseerd. Met de regeling 'bestaande maten' kan in de toekomstige situatie 
dezelfde afstand tot de perceelsgrens worden aangehouden als in de huidige situatie. 
 
Overschrijding bouwgrenzen 
De op de verbeelding aangegeven bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen 
worden overschreden met kleine bouwdelen. In dit artikel is geregeld hoe groot de 
overschrijding mag zijn en onder welke voorwaarden. 
 
Artikel 8 Algemene aanduidingsregels 
De molenbiotoop is opgenomen zodat de vrije windvang en het zicht op de traditionele 
molens zijn gegarandeerd. In de regeling zijn daarvoor een aantal voorwaarden opgenomen 
die met name betrekking hebben op beperking van bouwhoogte van gebouwen en hoogte 
van bomen en struiken. De molenbiotoop betreft een gebied binnen een straal van 400 m 
van de molen.  
 
Artikel 9 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 
Bij globale bestemmingsplannen bestaat de kans dat bij toetsing van bouwaanvragen sprake 
is van aanvullende werking van de bouwverordening, omdat het bestemmingsplan ter zake 
van de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening (zoals rooilijnen) niets regelt. 
Deze aanvullende werking kan ongewenst zijn, omdat het bestemmingsplan met opzet 
globaal is gehouden ten aanzien van deze onderwerpen. Artikel 9 voorkomt dat bepalingen 
uit de bouwverordening alsnog van toepassing kunnen zijn. 
 
Artikel 10 Algemene afwijkingsregel 
Voor ondergeschikte afwijkingen van het bestemmingsplan is een algemene bevoegdheid tot 
afwijken opgenomen. De onderhavige regeling voorziet in verband met de gewenste 
duidelijkheid, in een objectieve begrenzing van het toepassingsbereik van de afwijking.  
 
Artikel 11 Algemene wijzigingsregels 
In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van kleine 
overschrijdingen van de bestemmingsgrenzen. 
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Artikel 12 Werking Wettelijke regelingen 
In de regels bij bestemmingsplannen wordt in een (toenemend) aantal gevallen met 
verwijzing naar een (andere) wettelijke regeling een procedure, begrip en/of functie uit die 
andere regeling van toepassing verklaard. Zo ook in dit bestemmingsplan. 
Sinds jaar en dag mag van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) 
een bestemmingsplan slechts volgens de vereiste procedure van de Wro worden gewijzigd en 
heeft de Afdeling er bezwaren tegen dat een plan impliciet kan worden gewijzigd, zoals het 
geval kan zijn als zonder verdere aanduiding een van-toepassing-verklaring van een 
wettelijke regeling in de planregels is opgenomen. 
Het is dan ook nodig dat verwijzingen naar toepasbare wettelijke regelingen worden 
gefixeerd, namelijk naar de tekst ervan zoals die op het moment van vaststelling van het 
plan gold. Wordt dit nagelaten dan bestaat het risico dat de ABRS een vastgesteld 
bestemmingsplan alsnog vernietigt. 
 
Artikel 13 Overgangsrecht  
In artikel 3.2.1. van het Bro zijn standaardregels opgenomen met betrekking tot het 
overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik. Deze maken onderdeel uit van dit 
bestemmingsplan.  
 
Artikel 14 Slotregel 
Het laatste artikel van de voorschriften betreft de citeertitel van het onderhavige 
bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van een kantoorpand naar zes 
appartementen aan de Sportlaan te Schoorl. Het gehele plan zal door Klaver Bouw & 
Vastgoed worden ontwikkeld. Gezien het feit dat er slechts zes woningen worden gebouwd in 
een gebouw die gedeeltelijk voor andere doeleinden was ingericht, hoeft er geen 
exploitatieplan te worden opgesteld volgens artikel 6.2.1 lid d van de Bro. In dit artikel wordt 
beschreven dat alleen de verbouw van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor 
andere doeleinden in gebruik en ingericht waren, en nu ingericht worden voor 
woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd, als aangewezen 
bouwplan wordt bestempeld. Omdat hier zoals gezegd slechts zes woningen worden 
ontwikkeld, geldt artikel 6.12 lid 1 van de Wro, en behoeft er geen exploitatieplan te worden 
vastgesteld. Bovendien wordt in artikel 6.2.1a onder lid a Bro aangegeven dat wanneer het 
totaal van de exploitatiebijdragen dat met toepassing van artikel 6.19 Wro kan worden 
verhaald, minder dan 10.000 euro bedraagt, artikel 6.12 lid 2 Wro van toepassing is. Hierin 
wordt gesteld dat bij dergelijke gevallen geen exploitatieplan behoeft te worden opgesteld. 
Hoofdstuk 6 van de Wro (de grondexploitatiewet) is daarom niet van toepassing voor dit 
plan. 
Alle kosten zullen op de aanvrager worden verhaald en zal er een planschadeovereenkomst 
worden gesloten waarin is vermeld dat eventuele planschade voor rekening van de 
aanvrager is. De economische uitvoerbaarheid is hiermee gewaarborgd waardoor het plan 
economisch uitvoerbaar kan worden geacht.  

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In het kader van de inspraakverordening van de gemeente Bergen is het 
voorontwerpbestemmingsplan gedurende vier weken ter inzage gelegd. Gedurende deze 
periode zijn ingezetenen en andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om 
(mondeling of schriftelijk) zijn of haar reacties aan het college van burgemeester en 
wethouders bekend te maken. De ingediende inspraakreactie zijn in bijlage 3 samengevat 
weergegeven en van een beantwoording voorzien. Op basis van de inspraak en overleg is de 
bouwhoogte aangepast van 10 m naar 7,5 m. Overigens is de kapvorm eveneens aangepast. 
Dit heeft echter geen gevolgen voor de inhoud van het bestemmingsplan. 
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6.3  Ruimtelijke uitvoerbaarheid 

In het pand aan de Sportlaan 2-4 te Schoorl worden, in plaats van een kantoor, zes 
appartementen gerealiseerd. De ontwikkeling is getoetst aan de verschillende aspecten die 
betrekking hebben op de ruimtelijke ordening. In deze toelichting is beschreven dat de 
ontwikkeling op stedenbouwkundig gebied en op het gebied van verkeer, milieu, water, 
ecologie en archeologie inpasbaar is in de omgeving. 
Stedenbouwkundig gezien verandert er niet veel aan het gebouw. Aan de zijde van de 
Heereweg zullen twee kappen worden gerealiseerd, hetgeen veel  terug te zien is in de 
omliggende bebouwing. Daarnaast zal de hoogte van het gebouw iets toenemen. Deze 
toename is met 7,5 m echter lager dan de maximale bouwhoogte van 10 m zoals in de 
omgeving wordt aangehouden. Omliggen panden zullen hier geen hinder van ondervinden. 
Bovendien is volgens het thans vigerende bestemmingsplan reeds een bouwhoogte van 10 m 
toegestaan, waardoor er planologisch gezien zelfs een lagere bouwhoogte wordt toegestaan.  
 
Wat betreft verkeerslawaai dient in het kader van de Wet geluidhinder een hogere 
waardeprocedure te worden doorlopen. Er is hier namelijk sprake van een overschrijding van 
de voorkeursgrenswaarde ten aanzien van de gezoneerde geluidsbron Heereweg/Sportlaan. 
Alle andere verkeerskundige aspecten staan de ontwikkeling van de woningen niet in de weg 
(zie § 4.1).  
Ten aanzien van de milieuaspecten voldoet de ontwikkeling aan alle hiervoor gestelde eisen. 
Er is onderzoek gedaan naar de omliggende functies, de bodemkwaliteit, de externe 
veiligheid en de luchtkwaliteit ter plaatse. Op al deze aspecten is geconcludeerd dat er geen 
belemmeringen zijn voor de ontwikkeling van de zes woningen. Omdat er geen 
grondroerende werkzaamheden en grootschalige sloop- en nieuwbouw plaatsvindt, staan de 
aspecten ecologie en archeologie het bestemmingsplan ook niet in de weg. Wel dient in het 
kader van de Flora- en faunawet tijdens en na verbouwing rekening gehouden te worden met 
aangetroffen soorten. Wat betreft het aspect water dient ten slotte rekening gehouden te 
worden met de gescheiden aflevering van hemelwater. Dit dient niet op het gemengde riool 
te worden aangesloten maar te worden geïnfiltreerd in de bodem.  
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1 Inleiding 
 

In opdracht van Quartet Projecten B.V. te Stompetoren is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
naar de te verwachten geluidbelasting op de gevels voor een nieuw te bouwen woongebouw aan 
de Sportlaan hoek Heereweg te Schoorl. In Bijlage 1 is de situatie opgenomen.  
 
Volgens de Wet geluidhinder is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de te verwachten 
geluidbelasting vanwege alle, in de omgeving van de nieuw te creëren woningen, aanwezige 
geluidbronnen. Het bouwplan is gelegen binnen de zone wegverkeerslawaai van de Sportlaan en 
Herenweg.  
 
Indien uit de berekening van de geluidbelasting (Lden) vanwege wegverkeerslawaai blijkt dat deze 
hoger is dan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB, dient er tevens onderzoek uitgevoerd te 
worden naar eventuele maatregelen, welke er mogelijk zijn om de geluidbelasting zoveel mogelijk 
te beperken. Hierbij moet gedacht worden aan bron- of overdrachtsmaatregelen.  
 
In dit rapport is bovenstaande onderzoek weergegeven. 

 
Daarnaast dient er, in het kader van het Bouwbesluit, onderzoek uitgevoerd te worden naar de 
minimaal benodigde geluidwerende voorzieningen van de gevels van de nieuw te creëren 
woning. Aangetoond dient te worden, dat voldaan kan worden aan de, in het Bouwbesluit 2003, 
gestelde eisen met betrekking tot de minimaal noodzakelijk geluidwering van de gevels, 
waarachter zich een geluidgevoelig vertrek bevindt. 
 
Dit onderzoek zal in een apart rapport worden weergegeven. 
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2 Normen en grenswaarden 

2.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai 

2.1.1 Algemeen 
 Het beperken van geluidhinder vanwege wegverkeer is geregeld in hoofdstuk VI van de Wet 

geluidhinder en hoofdstuk 3 van het Besluit geluidhinder. Volgens de artikelen 74 en 75 heeft 
iedere weg van rechtswege een zone. Binnen deze langs een weg gelegen zone dient een 
akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelasting op de gevels 
van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen, vanwege het wegverkeer. De breedte 
van de zones is als volgt: 

 
 Tabel 1: Zonebreedte 

Stedelijk Buitenstedelijk Aantal meters aan weerszijde 
van de weg Aantal rijstroken 

1 of 2 
3 of meer 

 
 
 

 
 

1 of 2 
3 of 4 

5 of meer 

200 
350 
250 
400 
600 

 
 Onder stedelijk gebied wordt verstaan het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering 

van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een 
autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 

 Deze zones gelden niet indien: 
 a. wegen, welke zijn gelegen binnen een als een woonerf aangeduid gebied; 
 b. wegen, waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 
 Binnen deze langs een weg gelegen zone dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd 

naar de te verwachten geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen. Deze geluidbelasting wordt berekend als een Lden, dit is de gemiddelde 
geluidbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode. 

2.1.2 Nieuwe situaties 
 Voor nieuwe situaties zijn de te hanteren geluidnormen opgenomen in de artikelen 82 tot en 

met 85 van de Wet geluidhinder en de artikelen 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder. Er is 
sprake van een nieuwe situatie, indien er binnen de zone van de weg nieuwe woningen worden 
gerealiseerd of er een nieuwe weg zal worden aangelegd, dan wel de woningen of de weg 
reeds zijn geprojecteerd in een na 1 januari 1982 vastgesteld bestemmingsplan. 

 De voorkeurgrenswaarde bedraagt 48 dB. In geval het akoestisch onderzoek uitwijst, dat de 
geluidbelasting hoger is dan deze voorkeurgrenswaarde, kan een hogere waarde worden 
vastgesteld, tot een maximum van 53 tot 63 dB. Dit maximum is afhankelijk van het type 
zonegebied (buitenstedelijk, stedelijk) en de verhouding tussen de woning of een andere 
geluidgevoelige bestemming en de weg. Een ontheffing kan slechts worden verleend indien 
maatregelen, welke gericht zijn op het terugbrengen van de geluidbelasting, onvoldoende 
doeltreffend zijn. 

 De procedure tot vaststelling van een hogere waarde is opgenomen in hoofdstuk VIIIA, 
afdeling 1 van de Wet geluidhinder en hoofdstuk 5 van het Besluit geluidhinder. 
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2.1.3 Rekenmethode 
 De wijze, waarop een akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd, is geregeld in 

hoofdstuk VIIIA, afdeling 2, de artikelen 110d tot en met 110i van de Wet geluidhinder. 
 De te hanteren meet- en berekeningsvoorschriften voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in 

hoofdstuk 3 en bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. 
 In bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 zijn de regels opgenomen, 

waaraan het akoestisch rapport dient te voldoen. De rapportage dient alle informatie te bevatten 
met betrekking tot de voor het onderzoeksresultaat van belang zijnde aspecten. 

2.1.4 Aftrek artikel 110g 
 Bij de toetsing van de berekende geluidbelasting aan de te hanteren grenswaarde mag, volgens 

artikel 110g van de Wet geluidhinder, een aftrek worden toegepast. Volgens artikel 3.6 van het 
Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, bedraagt deze aftrek: 
- 2 dB voor wegen, waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt; 
- 5 dB voor de overige wegen; 
- 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2003 en bij toepassing van de 

artikelen 111, tweede en derde lid, 111a, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
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3 Uitgangspunten 

3.1  Algemeen 
De ligging van de nieuw te bouwen woningen, de overige bestaande bebouwing, de wegen en 
de overige relevante informatie zijn aangeleverd in de vorm van een digitale topografische 
ondergrond. Op basis van deze informatie is een digitale invoerfile gemaakt ten behoeve van 
het geluidberekeningsprogramma. Een dergelijke invoerfile bevat alle akoestisch relevante 
informatie, ligging en hoogte van gebouwen, wegen, hard-zacht overgangen van de bodem, 
hoogteligging van de verschillende objecten (wegen, gebouwen, wallen en/of schermen, e.d.), 
verkeersgegevens, waarneempunten, enz., welke van belang zijn voor de geluidberekeningen. 
In Bijlage 3 is een overzichtplot van het akoestisch rekenmodel weergegeven. 

3.2 Wegverkeerslawaai 
Voor het berekenen van de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai voor de toekomstige 
maatgevende situatie voor het jaar 2020, is uitgegaan van het Reken- en meetvoorschrift 
geluidhinder 2006. De geluidberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de Standaard-
rekenmethode II van Bijlage III, behorende bij hoofdstuk 3 Weg van het Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006. 
 
De verkeersgegevens van de Sportlaan zijn verstrekt door de heer R. Moerkerken van 
Milieudienst Regio Alkmaar en zijn telcijfers voor het jaar 2004. Op basis van deze telcijfers en 
met een gemiddelde verkeersgroei van 2% per jaar (het door de Provincie gehanteerde 
groeicijfer voor de Provinciale wegen boven het Noordzeekanaal) is hiervan een prognose 
gemaakt voor het maatgevende jaar 2020. 
 
Voor de situatie 2020 en op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, dient te 
worden uitgegaan van een weekdaggemiddelde intensiteit. Een overzicht van de in de 
geluidberekeningen gehanteerde verkeersintensiteiten voor het jaar 2020, inclusief een 
verdeling over de verschillende voertuigcategorieën, is opgenomen in Bijlage 3. In het 
rekenprogramma WinHavik wordt fijn asfalt (referentiewegdek) aangegeven als asfaltsoort type 
59. 

 In onderstaande figuur 1 is een 3-D afbeelding gegeven van het rekenmodel. 
 
 
Figuur 1: Rekenmodel 
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4 Resultaten en conclusie 

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai 
 De geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai in Lden is berekend op de akoestisch relevante 

gevelvlakken van de woningen op beoordelingshoogtes van 2 en 5 meter, zijnde circa 2/3 hoogte 
van de begane grond en 1e  verdieping. De geluidbelasting in Lden is het gemiddelde over de 
dag-, avond- en nachtperiode. Op de berekende geluidbelasting wordt een aftrek toegepast 
volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder. In de onderstaande Tabel 4 wordt een overzicht 
gegeven van de berekende geluidbelasting, in Lden, vanwege wegverkeerslawaai van de 
Sportlaan/Heereweg. 

 
 Tabel 4: Geluidbelasting (Lden) Heereweg-Sportlaan  

Beoordelings- 

Gevel 

Heerenweg/ 
Sportlaan 
Geluidbel. 

[dB] 

Heerenweg 
30 km/h 

Geluidbel. 
[dB] 

Geluidbel. 
cumulatief 

Toetsings- 
waarde 

(1) 

[dB] 

Isoleren 
voor 

(2) 

[dB] 
punt 
nr. 

hoogte 
[m] 

1 
2  
5  

noord 
67 
66 

- 
- 

67 
66 

62 
61 

34 
33 

2 
2  
5  

oost 
62 
62 

- 
- 

62 
62 

57 
57 

29 
29 

3 
2  
5  

west 
58 
59 

54 
54 

59 
60 

53 
54 

26 
27 

(1) Toetsingswaarde is geluidbelasting in Lden inclusief de 5 dB aftrek 
(2) Om te voldoen aan een binnenniveau van 33 dB. 

 
 Volgens de geluidberekeningen bedraagt de toetsingswaarde vanwege Sportlaan maximaal  62 

dB en is hiermee 14 dB hoger dan de voorkeurgrenswaarde. Voordat besloten kan worden om 
ontheffing te verlenen van de voorkeurgrenswaarde dient onderzocht te worden, welke 
geluidbeperkende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting zoveel mogelijk terug te 
brengen naar de voorkeurgrenswaarde. In de eerste plaats dient onderzocht te worden, welke 
bronmaatregelen mogelijk zijn. In de tweede plaats dient onderzocht te worden, welke 
overdrachtsmaatregelen hier mogelijk zijn.  

4.2 Verzoek hogere grenswaarde 
 De gemeente Bergen kan voor dit bouwplan een hogere grenswaarde vaststellen en de 

onderstaande motivatie gebruiken:  
- Snelheidsverlaging van de Heereweg/Sportlaan valt, gezien het gebruik als doorgaande weg 

en ontsluitingsweg, niet te verwachten. Verdere bronmaatregelen zijn niet mogelijk. 
- Op dit stuk van de Sportlaan is het plaatsen van een geluidscherm, gezien de ligging direct 

aan de weg, uit stedenbouwkundig en financieel oogpunt niet wenselijk.  
- Het toepassen van een geluidreducerend wegdek, is wel mogelijk. De kosten zijn  

€ 60.000,00. De kosten staan niet in verhouding met de kosten van het bouwplan. 
- Verdere overdrachtsmaatregelen maatregelen zijn niet mogelijk. 
- In het kader van het Bouwbesluit dienen specifieke bouwkundige voorzieningen aan de gevels 

van de woning worden getroffen. 
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De kosten zijn in onderstaande Tabel 4 weergegeven. 
 
Tabel 4: Kosten maatregelen 

Maatregelen 
Lengte 

[m] 
Oppervlakte  

[m
2
] 

Kosten 
[€] 

totaal 

Vervangen bestaand 
asfalt per m

2
 

100 1200  50,00 € 60.000,00 

 
De kosten van de maatregelen zijn met behulp van de standaard formulieren normkosten 
berekend. 

 
Gezien de geluidbelasting dient, in het kader van het verlenen van een bouwvergunning, voor 
dit bouwplan een nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de minimaal benodigde 
geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de woning, waarachter zich een geluidgevoelig 
vertrek bevindt, zodat voldaan kan worden aan de eisen zoals deze zijn gesteld in het 
Bouwbesluit. In een apart rapport zal de geluidwering van de gevels worden berekend. 
 

4.3 Conclusie 
 Geconcludeerd kan worden: 

- Volgens de geluidberekeningen bedraagt de toetsingswaarde vanwege Heereweg/Sportlaan 
 maximaal 62 dB en is hiermee 14 dB hoger dan de voorkeurgrenswaarde.  

- Snelheidsverlaging van de Heereweg/Sportlaan valt niet te verwachten.  
- Op dit stuk van de Sportlaan is het plaatsen van een geluidscherm, gezien de ligging direct 

aan de weg, uit stedenbouwkundig en financieel oogpunt niet wenselijk.  
- Het toepassen van een geluidreducerend wegdek, is wel mogelijk. De kosten zijn  

€ 60.000,00. De kosten staan niet in verhouding met de kosten van het bouwplan. 
- Voor de nieuw te bouwen woningen dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld. 
- In het kader van het Bouwbesluit dienen specifieke bouwkundige voorzieningen aan de gevels 

van de woningen te worden getroffen. 
 
 
SCHREUDERGROEP  
INGENIEURS/ADVISEURS 
Alkmaar,  28 september 2011  
69086.75.R1/D.J.R. Ottenhoff/jh 

 
Coll.: 
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Bijlage 1: Situatie (niet op schaal) 
 



 

10 
69086.75.R1 Sportlaan 2-4 Schoorl 

Bijlage 2: Verkeersgegevens 
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Bijlage 3: Plot rekenmodel (niet op schaal) 
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  Bijlage 4: Invoer gegevens berekeningen wegverkeerslawaai  
 

 Algemene gegevens 

 ----------------- 

  

    Datum                          : 25-05-2010   
    Tijd                           : 08.41.21     

    Maximaal aantal reflecties     :    1 

    Vaste sectorhoek               :  2.0 graden 

    Minimale zichthoek reflectie   :  2.0 graden 

    Gemiddelde hoogten maaiveld berekend uit de hoogtelijnen 

 

 Knooppunten 

 ------------------------------------------------------------ 

  nummer     C  O  O  R  D  I  N  A  T  E  N       lokaal 

                 X          Y          Z          maaiveld 

                [m]        [m]        [m]            [m] 

 ------------------------------------------------------------ 

      1    108063.17  524318.90       0.00           0.00 

      2    108072.11  524281.66       0.00           0.00 

      3    108074.88  524275.32       0.00           0.00 

      4    108079.27  524272.88       0.00           0.00 

      5    108084.96  524272.23       0.00           0.00 

  

      6    108089.68  524273.37       0.00           0.00 

      7    108142.53  524283.13       0.00           0.00 

      8    108148.71  524283.13       0.00           0.00 

      9    108154.07  524281.50       0.00           0.00 

     10    108157.49  524278.57       0.00           0.00 

  

     11    108168.38  524246.37       0.00           0.00 
     12    108084.57  524291.37       6.00           0.00 

     13    108099.03  524296.80       6.00           0.00 

     14    108101.73  524289.78       6.00           0.00 

     15    108087.40  524284.49       6.00           0.00 

  

     16    108100.38  524293.29       7.00           0.00 

     17    108085.98  524287.93       7.00           0.00 

     18    108099.75  524295.14       6.00           0.00 

     19    108114.38  524300.63       6.00           0.00 

     20    108118.08  524291.51       6.00           0.00 

  

     21    108103.12  524286.01       6.00           0.00 

     22    108116.23  524296.07       7.00           0.00 

     23    108101.43  524290.58       7.00           0.00 

     24    108113.91  524301.91       3.50           0.00 

     25    108120.66  524304.46       3.50           0.00 

  

     26    108123.42  524297.08       3.50           0.00 

     27    108116.85  524294.55       3.50           0.00 

     28    108122.04  524300.77       4.00           0.00 

     29    108115.38  524298.23       4.00           0.00 

     30    108111.14  524268.02       9.00           0.00 

  

     31    108137.89  524272.81       9.00           0.00 

     32    108141.01  524261.43       9.00           0.00 

     33    108115.22  524257.32       9.00           0.00 
     34    108139.41  524268.22       9.00           0.00 

     35    108150.23  524271.29       9.00           0.00 

  

     36    108160.56  524234.55       9.00           0.00 

     37    108149.42  524231.56       9.00           0.00 

     38    108103.97  524263.50       8.00           4.00 

     39    108108.27  524265.06       6.50           2.50 

     40    108110.15  524260.55       6.50           2.50 
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  Knooppunten 

 ------------------------------------------------------------ 

  nummer     C  O  O  R  D  I  N  A  T  E  N       lokaal 

                 X          Y          Z          maaiveld 

                [m]        [m]        [m]            [m] 

 ------------------------------------------------------------ 

     41    108105.69  524258.87       8.00           4.00 

     42    108107.23  524247.17       4.00           0.00 

     43    108092.90  524241.77       4.00           0.00 

     44    108091.26  524246.54       4.00           0.00 

     45    108105.41  524251.89       4.00           0.00 

  

     46    108092.08  524244.15       7.00           0.00 

     47    108106.32  524249.53       7.00           0.00 

     48    108104.53  524254.46       4.00           0.00 

     49    108109.99  524256.54       4.00           0.00 

     50    108112.00  524251.45       4.00           0.00 

  

     51    108106.47  524249.31       4.00           0.00 

     52    108050.86  524264.26       4.00           0.00 
     53    108057.97  524266.49       4.00           0.00 

     54    108060.35  524258.58       4.00           0.00 

     55    108053.30  524256.57       4.00           0.00 

  

     56    108059.16  524262.54       7.00           0.00 

     57    108052.08  524260.41       7.00           0.00 

     58    108041.15  524276.05       4.00           0.00 

     59    108054.60  524280.36       4.00           0.00 

     60    108056.46  524273.89       4.00           0.00 

 

     61    108043.45  524269.80       4.00           0.00 

     62    108055.53  524277.12       7.00           0.00 

     63    108042.30  524272.93       7.00           0.00 

     64    108095.22  524267.92       6.00           0.00 

     65    108101.54  524270.20       6.00           0.00 

  

     66    108105.77  524258.66       6.00           0.00 

     67    108099.64  524256.24       6.00           0.00 

     68    108098.37  524269.06       8.00           0.00 

     69    108102.70  524257.45       8.00           0.00 

     70    108087.41  524264.45       3.50           0.00 

  

     71    108095.39  524267.47       3.50           0.00 

     72    108097.53  524261.83       3.50           0.00 

     73    108089.59  524258.73       3.50           0.00 
     74    108096.46  524264.65       7.00           0.00 

     75    108088.50  524261.59       7.00           0.00 

  

     76    108089.59  524258.73       3.50           0.00 

     77    108097.53  524261.83       3.50           0.00 

     78    108099.51  524256.59       3.50           0.00 

     79    108091.46  524253.58       3.50           0.00 

     80    108098.59  524259.00       7.00           0.00 

  

     81    108090.42  524256.46       7.00           0.00 

     82    108061.26  524317.85       0.00           0.00 

     83    108070.64  524276.45       0.00           0.00 

     84    108073.77  524270.93       0.00           0.00 

     85    108077.64  524269.09       0.00           0.00 

  

     86    108082.61  524268.17       0.00           0.00 

     87    108087.02  524268.72       0.00           0.00 

     88    108142.60  524279.76       0.00           0.00 

     89    108147.38  524279.58       0.00           0.00 

     90    108151.62  524277.92       0.00           0.00 
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 Knooppunten 

 ------------------------------------------------------------ 

  nummer     C  O  O  R  D  I  N  A  T  E  N       lokaal 

                 X          Y          Z          maaiveld 

                [m]        [m]        [m]            [m] 

 ------------------------------------------------------------ 

     91    108154.74  524275.53       0.00           0.00 

     92    108156.03  524272.58       0.00           0.00 

     93    108166.15  524240.19       0.00           0.00 

     94    108066.41  524318.96       0.00           0.00 

     95    108075.24  524282.70       0.00           0.00 

  

     96    108078.00  524278.10       0.00           0.00 

     97    108082.97  524275.71       0.00           0.00 

     98    108087.94  524275.34       0.00           0.00 

     99    108142.60  524287.12       0.00           0.00 

    100    108149.04  524286.75       0.00           0.00 

  

    101    108154.56  524285.10       0.00           0.00 

    102    108158.79  524281.60       0.00           0.00 
    103    108161.00  524277.74       0.00           0.00 

    104    108173.88  524243.14       0.00           0.00 

    105    108098.13  524268.97       0.00           0.00 

  

    106    108103.15  524265.82       0.00           0.00 

    107    108088.58  524261.37       0.00           0.00 

 ------------------------------------------------------------ 

                                                       

  

 Wegvakken wegverkeer 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

  nummer  punt   punt  kenmerk kruisp.   kruisp.    type wegdek      hel- nummer 

             1      2   WHavik    1         2                        ling wegvak 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

      1      1      2 00000001                      1-glad asf-beton  nee    1 

      2      2      3 00000001                      1-glad asf-beton  nee    1 

      3      3      4 00000001                      1-glad asf-beton  nee    1 

      4      4      5 00000001                      1-glad asf-beton  nee    1 

      5      5      6 00000001                      1-glad asf-beton  nee    1 

  

      6      6      7 00000001                      1-glad asf-beton  nee    1 

      7      7      8 00000001                      1-glad asf-beton  nee    1 

      8      8      9 00000001                      1-glad asf-beton  nee    1 

      9      9     10 00000001                      1-glad asf-beton  nee    1 

     10     10     11 00000001                      1-glad asf-beton  nee    1 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
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 Verkeersgegevens wegverkeer 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

  nummer  punt   punt per   intensiteit [mvt/uur]        snelheid  [km/uur] 

             1      2     lichte  m zw    zw  motor  lichte  m zw    zw  motor 

                             vtg   vtg   vtg  rijw.     vtg   vtg   vtg  rijw. 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

      1      1      2  d   279.0  18.0  12.0   0.0       50    50    50     0 

      1      1      2  a   182.0  11.0   8.0   0.0       50    50    50     0 

      1      1      2  n    44.0   3.0   2.0   0.0       50    50    50     0 

      2      2      3  d   279.0  18.0  12.0   0.0       50    50    50     0 

      2      2      3  a   182.0  11.0   8.0   0.0       50    50    50     0 

      2      2      3  n    44.0   3.0   2.0   0.0       50    50    50     0 

  

      3      3      4  d   279.0  18.0  12.0   0.0       50    50    50     0 

      3      3      4  a   182.0  11.0   8.0   0.0       50    50    50     0 

      3      3      4  n    44.0   3.0   2.0   0.0       50    50    50     0 

      4      4      5  d   279.0  18.0  12.0   0.0       50    50    50     0 

      4      4      5  a   182.0  11.0   8.0   0.0       50    50    50     0 

      4      4      5  n    44.0   3.0   2.0   0.0       50    50    50     0 

  
      5      5      6  d   279.0  18.0  12.0   0.0       50    50    50     0 

      5      5      6  a   182.0  11.0   8.0   0.0       50    50    50     0 

      5      5      6  n    44.0   3.0   2.0   0.0       50    50    50     0 

      6      6      7  d   279.0  18.0  12.0   0.0       50    50    50     0 

      6      6      7  a   182.0  11.0   8.0   0.0       50    50    50     0 

      6      6      7  n    44.0   3.0   2.0   0.0       50    50    50     0 

  

      7      7      8  d   279.0  18.0  12.0   0.0       50    50    50     0 

      7      7      8  a   182.0  11.0   8.0   0.0       50    50    50     0 

      7      7      8  n    44.0   3.0   2.0   0.0       50    50    50     0 

      8      8      9  d   279.0  18.0  12.0   0.0       50    50    50     0 

      8      8      9  a   182.0  11.0   8.0   0.0       50    50    50     0 

      8      8      9  n    44.0   3.0   2.0   0.0       50    50    50     0 

  

      9      9     10  d   279.0  18.0  12.0   0.0       50    50    50     0 

      9      9     10  a   182.0  11.0   8.0   0.0       50    50    50     0 

      9      9     10  n    44.0   3.0   2.0   0.0       50    50    50     0 

     10     10     11  d   279.0  18.0  12.0   0.0       50    50    50     0 

     10     10     11  a   182.0  11.0   8.0   0.0       50    50    50     0 

     10     10     11  n    44.0   3.0   2.0   0.0       50    50    50     0 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Gebouwen 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

  nummer      h o e k p u n t e n        noklijn   kenmerk   reflectie gevel [%] 
             1      2      3      4      1      2   WHavik     1    2    3    4 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

      1     12     13     14     15     16     17 00000001    80   80   80   80 

      2     18     19     20     21     22     23 00000002    80   80   80   80 

      3     24     25     26     27     28     29 00000003    80   80   80   80 

      4     30     31     32     33               00000005    80   80   80   80 

      5     34     35     36     37               00000006    80   80   80   80 

  

      6     38     39     40     41               00000008    80   80   80   80 

      7     42     43     44     45     46     47 00000009    80   80   80   80 

      8     48     49     50     51               00000010    80   80   80   80 

      9     52     53     54     55     56     57 00000011    80   80   80   80 

     10     58     59     60     61     62     63 00000012    80   80   80   80 

  

     11     64     65     66     67     68     69 00000013    80   80   80   80 

     12     70     71     72     73     74     75 00000014    80   80   80   80 

     13     76     77     78     79     80     81 00000015    80   80   80   80 

 ------------------------------------------------------------------------------- 
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 Bodemlijnen 

 ------------------------------------------------------------ 

  nummer  punt   punt  kenmerk  lijntype         nummer 

             1      2   WHavik                   keten  

 ------------------------------------------------------------ 

      1     82     83 00000001  hz-overgang        1 

      2     83     84 00000001  hz-overgang        1 

      3     84     85 00000001  hz-overgang        1 

      4     85     86 00000001  hz-overgang        1 

      5     86     87 00000001  hz-overgang        1 

  

      6     87     88 00000001  hz-overgang        1 

      7     88     89 00000001  hz-overgang        1 

      8     89     90 00000001  hz-overgang        1 

      9     90     91 00000001  hz-overgang        1 

     10     91     92 00000001  hz-overgang        1 

  

     11     92     93 00000001  hz-overgang        1 

     12     94     95 00000002  hz-overgang        2 

     13     95     96 00000002  hz-overgang        2 
     14     96     97 00000002  hz-overgang        2 

     15     97     98 00000002  hz-overgang        2 

  

     16     98     99 00000002  hz-overgang        2 

     17     99    100 00000002  hz-overgang        2 

     18    100    101 00000002  hz-overgang        2 

     19    101    102 00000002  hz-overgang        2 

     20    102    103 00000002  hz-overgang        2 

  

     21    103    104 00000002  hz-overgang        2 

 ------------------------------------------------------------ 

 

 Reflektie-spectra 

 -------------------------------------------------------------------------- 

    nr        reflektie-coefficienten   per   oktaafband   [ % ]  

 spectrum   63Hz  125Hz  250Hz  500Hz   1Khz   2KHz   4KHz   8KHz 

 -------------------------------------------------------------------------- 

    80       80     80     80     80     80     80     80     80 

 -------------------------------------------------------------------------- 

  

 Waarneempunten - algemene gegevens 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 nummer  punt naam                    kenmerk  type  gebouw  gevel aantal 

           nr                          WHavik   wnp     nr     nr   refl. 

 ------------------------------------------------------------------------------- 
     1    105                      0000000001 gevel     11     1     1 

     2    106                      0000000002 gevel     11     2     1 

     3    107                      0000000003 gevel     12     4     1 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 * - gevel meervoudig gebouw 

 # - gevel woonwijk 

  

 Waarneempunten - maaiveld- en waarneemhoogten 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 nummer  punt hoogte            waarneemhoogte(n) tov het maaiveld [m] 

           nr m.veld    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

     1    105   0.00  2.00  5.00                                                 

     2    106   0.00  2.00  5.00                                                 

     3    107   0.00  2.00  5.00                                                 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

17 
69086.75.R1 Sportlaan 2-4 Schoorl 

Bijlage 5: uitvoer gegevens berekeningen wegverkeerslawaai  
 

"nr" "situatie" "uitsnede" 

1 "eerste situatie" "basismodel" 

 

 

"wnp" "wnh"  "lden,w_1" 

1   2.00   66.78 

1   5.00   66.44 

2   2.00   62.31 

2   5.00   62.34 

3   2.00   58.48 

3   5.00   58.72 
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Bijlage 2  Akoestisch onderzoek RBOI 



172101.15258.00Sportlaan Schoorl
30 km/h-weg

Ontvanger : Sportlaan 2-4 Waarneemhoogte [m] :    4.5

Rijlijn : Heereweg 30

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 10.00
Verhardingsbreedte [m] : 3.00 Afstand schuin [m] : 10.68
Bodemfactor [-] : 0.49 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.50 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)

Q_etmaal : 1000.00
% Daguur :    6.54
% Avonduur :    3.76
% Nachtuur :    0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   94.59   94.59   94.59     30 2.00   62.79   60.38   53.72
3 Middelzware Motorvoert...    4.76    4.76    4.76     30 2.00   58.37   55.97   49.30
4 Zware Motorvoertuigen    0.65    0.65    0.65     30 2.00   52.93   50.52   43.86
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   64.44   62.04   55.37
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0.75 LAeq, dag : 53.12
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 50.71
D_afstand : 10.29 LAeq, nacht : 44.04
D_lucht : 0.08 Aftrek Art. 110g [dB] :    0
D_bodem : 1.44 Lden, excl. Art.110g [dB] :   54
D_meteo : 0.27 Lden, incl. Art.110g [dB] :   54

7/22/2010 4:47:52 PM, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V1.40
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Bijlage 3  Nota inspraak en overleg 
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1. Inleiding 

Het voorontwerpbestemmingsplan „Sportlaan 2-4‟ heeft conform de inspraakverordening 

vanaf 17 februari 2011 gedurende 4 weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis. Het 

voorontwerpbestemmingsplan was eveneens raadpleegbaar via internet (www.bergen-nh.nl 

en www.ruimtelijkeplannen.nl). In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een 

inspraakreactie in te dienen. Er zijn 2 reacties ingediend.  

Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening aan de overlegpartners gezonden. In dit kader zijn 2 vooroverlegreacties 

binnengekomen.   

In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de reacties uit het vooroverleg en er is, 

waar nodig, een reactie door het gemeentebestuur gegeven. Tevens wordt aangegeven of 

de reactie heeft geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan.  

In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting gegeven van de inspraakreactie. Ook hier is de 

reactie van het gemeentebestuur weergegeven. Tevens wordt aangegeven of dit heeft geleid 

tot aanpassingen van het bestemmingsplan. Eerst worden in paragraaf 3.1 de 

inspraakreacties over de ruimtelijke aspecten behandeld. In paragraaf 3.2 worden de 

inspraakreacties betreffende de hogere grenswaarde Wet Geluidhinder behandeld. 
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2. Vooroverlegreacties 

 

In het kader van het overleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 

is het voorontwerpbestemmingsplan aan de volgende overlegpartners gezonden: 

 

1. Provincie Noord-Holland 

2. Inspectie VROM 

3. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

4. Kamer van Koophandel Noordwest-Holland 

 

Van de onderstaande instanties is een reactie ontvangen: 

 Naam Datum ontvangst 

1. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 4 maart 2011 

2. VROM-Inspectie 28 maart 2011 

 

De ontvangen overlegreacties zijn hieronder samengevat en, waar nodig, beantwoord 

(cursief). 

1. Provincie Noord-Holland 

De provincie heeft geen opmerkingen over het voorontwerpbestemmingsplan. 

 Beantwoording gemeente 

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en leidt niet tot een wijziging of aanpassing 

van het bestemmingsplan. 

 

2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Het Hoogheemraadschap heeft geen opmerkingen over het voorontwerpbestemmingsplan.  

Beantwoording 

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en leidt niet tot een wijziging of aanpassing 

van het bestemmingsplan. 
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3. Inspraakreacties 

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bergen heeft het 

voorontwerpbestemmingsplan vanaf 17 februari 2011 gedurende 4 weken ter inzage gelegen 

op het gemeentehuis. Het voorontwerpbestemmingsplan was eveneens raadpleegbaar via 

internet. In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een inspraakreactie in te 

dienen. Er zijn 2 reacties ingediend door de bewoners van de Sportlaan 1 en 3, zijnde 

bewoners van de woningen tegenover het geprojecteerde bouwplan. Wij hebben de reactie 

op 28 februari 2011 ontvangen.  

De inspraakreactie is hieronder samengevat (cursief) en van antwoord voorzien. 

 

3.1  Inspraakreacties betreffende ruimtelijke aspecten 

 

1. Vanwege onder meer de bouwhoogte, neemt het woongenot en privacy af. Gevraagd 

wordt welke maatregelen hiertegen worden genomen.  

Reactie: De toegestane bouwhoogte zoals opgenomen in het voorontwerp 

bestemmingsplan, was reeds in overeenstemming met het vigerende 

bestemmingsplan. Desondanks hebben wij naar aanleiding van de bezwaren 

besloten de bouwhoogte aan te passen en te verlagen naar 7,5 meter. Volgens het 

vigerende plan is een bouwhoogte van 10 meter toegestaan. Ook de 

welstandscommissie heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor het gewijzigde 

plan. Het vorengaande betekent dat de inbreuk op de privacy, woongenot en 

bezonning in onderhavig bestemmingsplan verminderd ten opzichte van het huidige 

planologische regime.   

 

2. Aangegeven wordt dat onderhavig bestemmingsplan niet los gezien kan worden van 

de structuurvisie ‘Schoorl Klopt.’ Tevens wordt gesteld dat onvolledig is aangegeven 

of het onderhavige bestemmingsplan past binnen ‘Schoorl Klopt’. 

Reactie: momenteel heeft de raad slechts uitgangspunten vastgesteld voor de 

structuurvisie „Schoorl Klopt‟. Voordat deze uitgangspunten werden vastgesteld, was 

onderhavig bouwplan reeds ingediend. In de nota van uitgangspunten is het 

bouwplan meegenomen.   

Onderhavig bouwplan past binnen de nota van uitgangspunten: één van deze 

uitgangspunten is behoud van lintbebouwing in de structuur van het dorp. Onderhavig 

bouwplan voorziet hierin en past derhalve binnen dit stedenbouwkundige 

uitgangspunt. Bovendien is in de nota van uitgangspunten het gemeentelijk 

volkshuisvestingsbeleid (woonvisie 2003) toegepast. Hierbij worden starterswoningen 

in een goedkoop segment gestimuleerd. Onderhavig bouwplan voorziet hierin. 

Tevens wordt de parkeerbehoefte gefaciliteerd in „Schoorl Klopt‟.  

Gelet op het vorengaande is onderhavig bestemmingsplan niet in strijd met de 

uitgangspunten voor „Schoorl Klopt‟.    
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3. In ‘Schoorl Klopt’ wordt gesteld dat de huidige lintbebouwing behouden dient te 

blijven. Het bouwplan is hiermee in strijd. 

Reactie: één van deze uitgangspunten voor „Schoorl Klopt‟ is inderdaad dat de 

huidige historische lintbebouwing in de structuur van het dorp herkenbaar zal blijven. 

Met lintbebouwing wordt bedoeld: aaneengesloten gebouwen in een ononderbroken 

rij langs een weg. Het te realiseren appartementencomplex past in het bebouwingslint 

van de Sportlaan. Onderhavig bouwplan past ook op dit onderdeel binnen de 

uitgangspunten voor „Schoorl Klopt‟. 

 

4. Gewezen wordt op het feit dat woningen aan de Sportlaan 1 en 3 niet zijn 

opgenomen in ‘Schoorl Klopt’.   

Reactie: deze opmerking is niet relevant voor onderhavige 

bestemmingsplanprocedure en wordt voor kennisgeving aangenomen.     

 

5. Het plan is in strijd met de Nota Ruimte waarbij uitgegaan wordt van een 

gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling met borging van ruimtelijke waarden.  Daarom 

kan onderhavig bestemmingsplan niet los worden gezien van ‘Schoorl Klopt’.   

Reactie: de Wet ruimtelijke ordening verplicht overheden een structuurvisie vast te 

stellen. De Nota Ruimte is een voorbeeld van een structuurvisie van Het Rijk. Deze 

dient als toetsingskader voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan. In de 

Nota Ruimte staat dat een optimale benutting van het bebouwd gebied van groot 

belang blijft. Onderhavig bestemmingsplan is in overeenstemming met de Nota 

Ruimte omdat gebruik gemaakt wordt van bestaande bebouwing binnen bestaand 

stedelijk gebied.  

Zoals gezegd onder punt 2 zijn de uitgangspunten voor „Schoorl Klopt‟ meegenomen 

in  onderhavig bestemmingsplan. 

 

6. Onderhavig bestemmingsplan voldoet niet aan provinciaal beleid omdat er geen 

duurzaam gebruik gemaakt wordt van de ruimte en geen rekening wordt gehouden 

met Noord-Hollandse cultuurlandschappen. 

Reactie: de Provincie heeft net als het Rijk een structuurvisie vastgesteld: de 

Structuurvisie Noord-Holland 2040. Deze verordening is toetsingskader voor het 

opstellen van onderhavig bestemmingsplan. Onderhavig bestemmingsplan is in 

overeenstemming met de verordening omdat gebouwd wordt binnen de contouren 

van „bestaand bebouwd gebied.‟ Hiermee wordt tevens duurzaam gebruikt gemaakt 

van de ruimte omdat de juiste functie (wonen) op de juiste plek (binnen de kern) 

geplaatst wordt. Tot slot worden - anders dan insprekers stellen - de 

cultuurlandschappen niet aangetast omdat het bebouwd oppervlak niet afwijkt van de 

huidige bebouwing. 

 

7. De gemeente heeft niet onderbouwd hoe de regionale woonvisie 2003 en de 

woonbeleidsnota 2005 tot stand zijn gekomen. Bovendien worden in Schoorl veel 

grote eengezinswoningen verkocht die een lagere koopprijs hebben dan de te 

realiseren appartementen.  

Reactie: volgens de regionale woonvisie dient zoveel mogelijk in het goedkope 

segment gebouwd te worden. In dit kader is in de woonbeleidsnota een verdeling van 

wooncategorieën gemaakt (1 t/m 4 waarbij 1=goedkoop en 4= duur) Het bouwplan 

voorziet in het realiseren van zes woningen in woningbouwcategorie 1. Categorie 1 
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houdt in dat er een prijspeil wordt aangehouden van een huurprijs tot € 511,- en een 

koopprijs tot € 163.625. De opmerking dat eengezinswoningen voor een lagere prijs 

verkocht worden dan de in het bouwplan te realiseren appartementen van € 163.625, 

nemen wij voor kennisgeving aan: het gaat hier immers om een maximumprijs. Niet te 

zeggen is of deze maximumprijs gehanteerd wordt. Gelet op het vorengaande past 

onderhavig bouwplan in het volkshuisvestingsbeleid.    

 

Ten aanzien van de totstandkoming van het volkshuisvestingsbeleid merken wij het 

volgende op. Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe regionale woonvisie. Na het 

vaststellen van de regionale woonvisie is het de bedoeling in 2012 een lokale 

woonvisie te ontwikkelen. De totstandkoming van de woonbeleidsnota 2005 is 

behandeld in de gemeenteraad. Informatie hierover is terug te vinden op onze 

internetsite www.bergen-nh.nl.  

 

8. Het plan is in strijd met de welstandsnota omdat de hoofdstructuur van de Heereweg 

bestaat uit lintbebouwing en onderhavig plan hier qua bouwvolume en hoogte niet 

aan voldoet.  

Reactie: onder punt 2 en 3 is uitgelegd dat met het onderhavige bestemmingplan de 

lintbebouwing gehandhaafd blijft. De hoofdstructuur van de Heereweg blijft zodoende 

intact. Tevens heeft de welstandscommissie geconcludeerd dat onderhavig bouwplan 

past binnen het dorpse profiel en de redelijke eisen van welstand in het gebied. Het 

bouwvolume neemt inderdaad toe maar wijkt niet veel af van de bestaande situatie. 

Bovendien is de bouwhoogte in overeenstemming met het vigerende 

bestemmingsplan.     

 

9. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt gesteld dat de afwijking van onderhavig 

plan als minimaal kan worden beschouwd. Dit komt niet overeen met de feitelijke 

situatie.  

Reactie: insprekers vergelijken de thans feitelijke bouwhoogte van het gebouw met 

de bouwhoogte die is gesteld in onderhavig bestemmingsplan. Het uitgangspunt is 

echter de vergelijking tussen het vigerende bestemmingsplan en het onderliggende 

bestemmingsplan. Zoals vermeld onder punt 1 staat het onderhavige 

bestemmingsplan een lagere bouwhoogte toe als het geldende bestemmingsplan. 

Voorts voldoet het plan aan gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid. Hiermee is de 

afwijking van onderhavig bestemmingsplan minimaal.     

 

10. Het plan heeft een grote impact op de omgeving: het huidige gebouw is een 

beeldbepalend pand, de oorspronkelijke lineaire structuur wordt opgegeven, het 

straatbeeld verandert en het bouwvolume neemt toe. 

Reactie: de nieuwbouw heeft naar onze mening geen negatieve gevolgen voor het 

straatbeeld: de hoofdstructuur van de Heereweg bestaat uit lintbebouwing welke met 

onderhavig bouwplan gehandhaafd blijft. Bovendien heeft de welstandscommissie 

overwogen dat het vervangen van het huidige beeldbepalende pand door onderhavig 

appartementencomplex past binnen de redelijke eisen van welstand. In haar advies 

van 18 juli 2011 is onderhavig bouwplan akkoord bevonden.  

 

11. Het plan voldoet niet aan de richtlijnen ‘Duurzaam Veilig’ omdat het gebied te 

kenmerken is als verkeersgevaarlijk en onoverzichtelijk. Gevraagd wordt om een 

http://www.bergen-nh.nl/
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onderbouwing van een gecertificeerd bureau. Tevens is een bushalte gesitueerd op 

1000 meter  van het plangebied in plaats van de in het onderhavig bestemmingsplan 

gestelde 250 meter.  

Reactie: de bocht in de Sportlaan (ten hoogte van de Heereweg; red.) betreft een T-

splitsing, waarbij de Sportlaan uitkomt op de Heereweg. De voorrang is dusdanig dat 

de route via Sportlaan – noordelijke tak Heereweg de voorrangsroute is.  

Het is correct dat de bestuurders vanaf de Sportlaan pas op een laat tijdstip het 

verkeer vanaf de Heereweg kunnen zien, en andersom. De compacte vormgeving, in 

combinatie met het beperkte uitzicht, dwingt het verkeer om de aansluiting met een 

beperkte snelheid te passeren. In de praktijk blijkt dat ook dat er op dit punt 

nauwelijks ongevallen worden geregistreerd (de laatste vijf jaren waren dat er geen). 

De stelling dat de aansluiting als zeer verkeersgevaarlijk is te kenmerken, wordt 

daarom niet onderschreven. 

 

Vervolgens wordt gesteld dat de betreffende aansluiting niet als „duurzaam veilig‟ is 

aan te merken. Zoals aangegeven is de Sportlaan -  noordelijke tak Heereweg - de 

voorrangsroute. De zuidelijke tak Heereweg wordt hierop duidelijk ondergeschikt 

aangesloten (in de vorm van een uitritconstructie). Dit is een logische oplossing. 

Immers de route Sportlaan – Heereweg noord is volgens ons gemeentelijke 

categoriseringsplan aangemerkt als Gebiedsontsluitingsweg. De Heereweg Zuid als 

erftoegangsweg. Volgens de duurzaam veilige principes dient een erftoegangsweg 

ondergeschikt te worden aangesloten op een gebiedsontsluitingsweg. Een 

uitritconstructie heeft hierbij de voorkeur omdat verkeer daardoor wordt gedwongen 

de gebiedsontsluitingsweg met een lage weg op te rijden en/of te verlaten. 

Ten slotte wordt aangegeven dat er geen bushalte is gesitueerd binnen 250 meter 

van de locatie, maar dat dit > 1000 meter is. In het onderhavige bestemmingsplan 

wordt de bushalte bedoeld van de lijndienst die Schoorl met Egmond aan Zee 

verbindt. Het gaat hier om buslijn 410. Deze buslijn heeft een halte ter hoogte van de 

Sanderij, op zo‟n 300 meter afstand van betreffende locatie. Weliswaar is dat meer 

dan zo‟n 250 meter, maar dat verschil is aanzienlijk kleiner dan aangegeven wordt 

(factor 1,2 tegenover factor 4,0).  

 

12. Ten behoeve van het appartementencomplex zijn twee extra parkeerplaatsen 

berekend. Gesteld wordt dat deze berekening niet klopt. Tevens wordt gevraagd hoe 

deze twee extra parkeerplaatsen worden opgevangen.     

Reactie: er wordt gesteld dat er acht parkeerplaatsen moeten worden berekend in 

plaats van twee. Insprekers gaan daarbij voorbij aan het feit dat er in de oude situatie 

een functie (kantoorruimte) aanwezig was die ook parkeerders aantrok. Op basis van 

de notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid 2009 van de gemeente Bergen is berekend dat het 

hier om zes parkeerplaatsen in de openbare ruimte ging. Dezelfde notitie geeft aan 

dat bij het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen de genoemde zes 

parkeerplaatsen mogen worden verrekend. In totaal genereert het plan dus twee 

extra parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen op eigen terrein doen daar niets aan af. 

De berekening volgens het onderhavige bestemmingsplan is dus correct. 

In het onderhavige bestemmingsplan wordt over de twee genoemde parkeerplaatsen 

aangegeven dat deze in de omgeving moeten worden opgelost en dat in het kader 

van het project “Schoorl Klopt” deze parkeerbehoefte zal worden gefaciliteerd.   
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Voorts zetten wij de voormalige Rabobank kantoor aan Heereweg 56 tijdelijk in ten 

behoeve van het parkeren (15 parkeerplaatsen). Dit pand is door de gemeente 

opgekocht en zal, als onderdeel van Schoorl Klopt worden ontwikkeld. Zoals gezegd 

worden in dat kader de twee parkeerplaatsen bij de ontwikkeling meegenomen. 2 

parkeerplaatsen op eigen terrein 

 

13. Insprekers geven aan dat op bladzijde 20 van het onderhavige plan staat dat het plan 

niet voldoet aan ‘Duurzaam Veilig’. Tevens wordt er geen relatie gelegd met het 

tennispark, kampeerterrein en verkeerstellingen.  

Reactie: op bladzijde 20 van het onderhavige bestemmingsplan staat onder  

“Verkeersveiligheid” dat het plangebied niet geheel is ingericht volgens de principes 

van „Duurzaam Veilig‟. Dit is anders dan insprekers stellen. 

Verder is er geen noodzaak van beschrijvingen, oplossingen in relatie met het 

tennispark en het kampeerterrein etc. Wij hebben het hier over een ontwikkeling dat 

volgens berekening circa 42 mvt./etmaal genereert. De verkeersintensiteit op dit deel 

bedraagt ca. 3500 motorvoertuigen per etmaal. Dat is voor een 

Gebiedsontsluitingsweg niet hoog en zelfs voor een erftoegangsweg nog acceptabel. 

De 42 extra verkeersbewegingen zijn in dat verband niet bezwaarlijk. Gelet hierop en 

op de eerdere conclusie dat de aansluiting Sportlaan op de Heereweg niet als 

onveilig is te bestempelen, rechtvaardigt de overweging dat „een dergelijke beperkte 

toename geen significant negatief effect heeft op de verkeersafwikkeling of 

verkeersveiligheid‟. 

 

14. In het kader van de luchtkwaliteit zijn aspecten als verkeersintensiteit, het optrekken 

en afremmen van auto’s, wachtende auto’s, afwezigheid van wind door de ligging 

nabij het bosgebied niet meegenomen. 

Reactie: een dergelijk klein bouwplan valt voor wat betreft de luchtkwaliteit onder het 
begrip „Niet in betekenende mate bijdragen‟. In het Besluit NIBM en de Regeling 
NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. 
Per 1 augustus 2009 geldt als NIBM 3% van de grenswaarde. In de Regeling NIBM is 
een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen welke niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. 
Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, 
bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project 
NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege 

blijven. Overigens blijkt uit de jaarlijkse rapportage uit de NSL monitoringtool, dat ter 

hoogte van de locatie van het bestemmingsplan, de luchtkwaliteit ruimschoots onder 

de grenswaarden, zoals genoemd in de Wet luchtkwaliteit, blijft. Het toevoegen van 

één enkel kleinschalig woongebouw zal hierin niets veranderen. 

 

15. De conclusie dat er geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige 

systeem is onjuist omdat het verhard oppervlak toeneemt. Tevens is het 

rioleringssysteem niet gescheiden. 

Reactie: het verhard oppervlak neemt niet toe omdat de nieuwbouw is gepland op de 

plek van de huidige bebouwing. Hiermee is het negatieve effect op het 

waterhuishoudkundige systeem minimaal is. Het hoogheemraadschap hanteert 

overigens de vuistregel dat bij op zichzelf staande uitbreidingen van het verhard 

oppervlak van 800 m² geen compensatie nodig is.           
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Bij nieuwbouw dient volgens waterschapsbeleid een gescheiden rioleringsstelsel 

aangelegd te worden. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning wordt hierop 

toegezien. De opmerking dat dit nu niet het geval is, is in onderhavige 

bestemmingsplanprocedure niet relevant.  

 

16. Er moet een exploitatieplan worden opgesteld omdat de exploitatiebijdrage hoger is 

dan € 10.000,-.  

Reactie: de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeenteraad een 

exploitatieplan moet vaststellen behorend bij bepaalde ruimtelijke besluiten, waarin 

gronden zijn aangewezen waarop een bouwplan is voorgenomen. De gemeenteraad 

kan ook afzien van het vaststellen van het exploitatieplan. In de eerste plaats kan de 

gemeenteraad afzien van het vaststellen van een exploitatieplan, indien de 

grondexploitatie via een andere weg reeds verzekerd is. In onderhavig 

bestemmingsplan zijn de kosten verzekerd doordat alle kosten middels een 

overeenkomst worden verhaald op de aanvrager, waardoor de gemeente afziet van 

het vaststellen van een exploitatieplan.  

Daarnaast wordt ten overvloede opgemerkt dat de gemeenteraad  ook kan afzien van 

het vaststellen van het exploitatieplan indien de exploitatiebijdrage lager is dan 

€10.000,-. In artikel 6.2.4 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is limitatief 

opgesomd welke kosten de gemeente moet verhalen. Hieronder vallen onder meer 

de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan. Het komt erop neer dat in 

onderhavig bestemmingsplan nauwelijks reële kosten zijn die de gemeente kan 

verhalen en de opbrengsten van de grondexploitatie niet opwegen tegen de 

bestuurlijke kosten.  

Gelet op het vorengaande hoeft de gemeente geen exploitatieplan op te stellen.   

 

17. De bouwhoogte in het onderhavige bestemmingsplan heeft tot gevolg dat in de 

woningen Sportlaan 1 en 3 minder zonlicht toetreedt. In dit kader wordt tevens 

gesteld dat bij bestemmingsplannen alle ruimtelijke objecten worden onderworpen 

aan globaal onderzoek.  

Reactie: zoals onder punt 1 is uitgelegd, neemt de maximaal toegestane 

bouwhoogte ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan af. Gelet hierop heeft 

onderhavig bestemmingsplan geen negatieve gevolgen voor het toetreden van 

zonlicht. Desondanks hebben wij de bouwhoogte aangepast. Globaal onderzoek aan 

alle ruimtelijke objecten is dan ook niet opportuun. 

 

18. Er mag niet gebouwd worden binnen voorgevelrooilijnen, die 10 meter vanaf het 

midden van de weg liggen, niet boven 0,6 maal de horizontale afstand tot dat midden 

en niet achter en vastgesteld achtergevelrooilijn. Het plan wijkt hier van af. 

Reactie: dit betrof een eis uit de inmiddels vervallen model bouwverordening 1965 en 

is in dit kader derhalve niet relevant.       

 

19. Gesteld wordt dat de beginselen van behoorlijk bestuur worden geschonden.  

Reactie: In deze nota inspraak is onderbouwd waarom is gekozen voor onderhavig 

bestemmingsplan. Hierbij zijn alle belangen voldoende afgewogen en zijn wij van 

mening dat belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.    
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3.2 Inspraakreacties betreffende de hogere grenswaarde Wet Geluidhinder 
 
Geluidbelasting Wet geluidhinder 
De geluidbelasting op de gevels van het geprojecteerde woongebouw is berekend in het 
akoestisch rapport welke als bijlage 1, onderdeel uitmaakt van de ruimtelijke onderbouwing, 
welke door RBOI te Rotterdam is opgesteld. Het rapport zelf is opgesteld door de 
SchreuderGroep te Alkmaar, rapport nr. 69086.75.R0 van 25 mei 2010. 
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB op de noordgevel, 57 dB op de oostgevel en 
54 dB op de westgevel. Hiermee is de geluidbelasting hoger dan de voorkeurgrenswaarde 
van 48 dB maar lager dan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB. 
 
Hogere waarde Wet geluidhinder 
In de rapportage is voldoende aangetoond dat maatregelen ter beperking van de optredende 
geluidbelasting in relatie tot het bouwplan financieel niet haalbaar zijn. Gezien de ligging van 
het geprojecteerde woongebouw vlak langs de weg in een stedelijk omgeving zijn  
overdrachtsmaatregelen in de vorm van een geluidscherm of –wal niet mogelijk en niet 
wenselijk. Om die redenen kan dan ook een hogere waarde worden vastgesteld. 
De voorwaarden, waaronder een hogere waarde kan worden vastgesteld, worden genoemd 
en nader omschreven in de gemeentelijke beleidsnotitie procedure hogere grenswaarde. 
Deze beleidsnotitie is voor de gemeente Bergen het instrument waarmee de afweging tot het 
vaststellen van een hogere waarde kan worden uitgevoerd. De beleidsnotitie zorgt voor een 
consistent beleid en sluit zo veel mogelijk aan bij het „oude beleid‟ zoals dat in de oude Wet 
geluidhinder en haar uitvoeringsbesluiten was opgenomen. In hoofdstuk 2 van de notitie zijn 
een negental beleidsuitgangspunten opgenomen waaraan een eventueel te verlenen hogere 
waarde dient te voldoen. 
 
Geluidwering gevels Bouwbesluit 
Bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning, nadat het bestemmingsplan 
onherroepelijk is vastgesteld, dient een akoestisch onderzoek te worden bijgevoegd waarin 
wordt aangetoond dat de uitwendige bouwkundige scheidingsconstructie ten minste voldoet 
aan het Bouwbesluit. De geluidberekeningen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig 
de NEN 5077 (zoals voorgeschreven in het Bouwbesluit) of de nieuwere NPR 5272, afgeleid 
van de NEN-EN 12354-3. 
De rapportage dient minimaal te voldoen aan de eisen zoals deze staan vermeld in bijlage 1 
van het Besluit geluidhinder.  
 
Inspraakreacties 
De bezwaren betreffende de hogere grenswaarde worden hieronder puntsgewijs behandeld. 
 

20 insprekers worden in hun belangen geschaad.  
Reactie: in het kader van het onderhavige bestemmingsplan en het voorgenomen 
bouwplan is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten 
geluidbelasting vanwege het wegverkeer. Dit onderzoek is uitgevoerd 
overeenkomstig de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en het Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006. 
Voor de toetsing aan de normen van de Wet geluidhinder is slechts de 
geluidbelasting van de gezoneerde weg (artikel 74 Wet geluidhinder) van belang. De 
geluidbelasting van de niet gezoneerde 30 km/uur wegen (artikel 74, 2e lid onder b) 
wordt slechts bepaald voor het berekenen van de cumulatieve geluidbelasting welke 
van belang is voor het bepalen van de minimaal benodigde geluidwering van de 
gevels van de woningen, waarachter zich een geluidgevoelig vertrek bevind. Dit is 
noodzakelijk voor de toetsing aan het gestelde in de artikelen 3.1 en 3.2 van het 
Bouwbesluit. 
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De aftrek van 5 dB op het berekende geluidniveau vind plaats overeenkomstig het 
gestelde in artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.6 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006. 
Voor de toetsing aan de normen van de Wet geluidhinder dient deze aftrek te worden 
toegepast. Die aldus bepaalde geluidbelasting op de gevels van het te realiseren 
woongebouw past binnen de wettelijk toegestane ontheffingswaarde en past tevens 
binnen de kaders van de gemeentelijke beleidsnotitie procedure hogere 
grenswaarde. 
De vast te stellen hogere waarde is niet vastgesteld vanwege een wijziging van de 
Sportlaan, maar in verband met het nieuw te bouwen woongebouw langs deze weg. 
De vast te stellen waarde geldt niet voor de woningen van de insprekers. De 
geluidbelasting op hun woningen zal door de vastgestelde hogere waarde niet 
wijzigen. Gelet hierop worden de insprekers door het vaststellen van een hogere 
waarde niet rechtstreeks in hun belangen geraakt. Derhalve zijn appelanten geen 
belanghebbende bij het hogere waarde besluit.  

 
21 Insprekers stellen dat de binnenwaarde onterecht niet is onderzocht. 

Reactie: volgens het Bouwbesluit dient de binnenwaarde in de geluidgevoelige 
vertrekken van de woningen niet meer dan 33 dB te bedragen (artikel 3.2, 1e lid). 
Aangezien de geluidbelasting, exclusief de correctie ex. artikel 110g Wet 
geluidhinder, ten hoogste 67 dB zal bedragen, dient de geluidwering van de 
samengestelde geveldelen tenminste 34 dB dienen te bedragen. Dit zal door middel 
van een akoestisch onderzoek geluidwering gevels te worden aangetoond. Dit 
onderzoek naar de minimaal noodzakelijke akoestisch bouwkundige voorzieningen 
aan de gevels van het te bouwen woongebouw dient als bijlage bij de aanvraag 
omgevingsvergunning te worden ingediend en is in het kader van de 
bestemmingsplan procedure niet van toepassing. Het onderzoek is dus in het kader 
van de bestemmingsplanprocedure volledig. Overigens betreft het de binnenwaarde 
zoals deze geldt voor het nieuw te bouwen woongebouw en niet voor de woningen 
van de appelanten. Derhalve zijn de appelanten geen belanghebbende bij de toetsing 
van de geluidwering van de gevels van het woongebouw. 

 
22. Insprekers menen dat het geluidonderzoek uit verkeerde gegevens is opgebouwd. 

Reactie: als basis is er inderdaad uitgegaan van telcijfers uit het jaar 2004. Echter op 
deze cijfers is een groeipercentage van 2% per jaar toegepast, waardoor er in het 
akoestisch rekenmodel uiteindelijk is gerekend met een etmaal intensiteit van 4.900 
motorvoertuigen in het geprognosticeerde en maatgevende jaar 2020 
overeenkomstig het gestelde in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Het 
is juist dat de Sportlaan deels bestaat uit klinkerbestrating en deels uit asfalt. Echter 
het akoestisch relevante deel, dat deel dat van belang is voor het akoestisch 
onderzoek, bestaat uit asfalt. 
De in het akoestisch onderzoek, welke deel uitmaakt van het bestemmingsplan, 
berekende geluidbelasting voor het prognosejaar 2020, is dan ook op een juiste wijze 
berekend. Slechts voor het bepalen van de gecumuleerde geluidbelasting, welke 
noodzakelijk is voor het bepalen van de geluidweringseisen zoals deze zijn gesteld in 
het Bouwbesluit, is ook de te verwachten geluidbelasting vanwege de niet 
gezoneerde 30 km/uur wegen van belang. 
Overigens betreft het hier de te verwachten geluidbelasting op de gevels van het 
geprojecteerde woongebouw. De insprekers zijn geen belanghebbende bij de 
resultaten en de conclusies van het akoestisch onderzoek. 

 
23. Insprekers vinden de conclusie van het akoestisch onderzoek onjuist en menen dat 

bouwkundige voorzieningen uit het Schreuder rapport zijn verzwegen. 
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Reactie: de conclusies van de gemeente Bergen ten aanzien van de resultaten van 
het akoestisch onderzoek zijn juist. Op basis van de resultaten kan voor het 
onderhavige plan een hogere waarde Wet geluidhinder worden vastgesteld. 
Met betrekking tot de bouwkundige adviezen, zoals door de Schreuder Groep 
genoemd in hun akoestische rapportage, zijn niet van toepassing in het kader van de 
ruimtelijke procedure, maar komen pas aan bod bij de definitieve aanvraag om een 
bouwvergunning. 

 
24. Insprekers vragen de gemeente om een nieuw akoestisch onderzoek waarbij zowel 

binnen als buiten gemeten/berekend wordt. 
Reactie: het akoestisch onderzoek, welke als bijlage 1 deel uitmaakt van de 
toelichting op het bestemmingsplan, voldoen aan de regels zoals deze zijn gesteld in 
de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift 
geluidhinder 2006. Er is geen aanleiding om het akoestisch onderzoek naar de te 
verwachten geluidbelasting opnieuw uit te voeren. Het uitvoeren van geluidmetingen 
buiten heeft geen enkele zin aangezien, volgens de geldende richtlijnen een 
toekomstige geluidbelasting dient te worden bepaald, wat alleen door middel van 
berekeningen kan worden vastgesteld. Het uitvoeren van geluidmetingen binnen is 
niet van toepassing aangezien het geprojecteerde woongebouw nog niet is 
gerealiseerd. Aangezien het hier gaat om een akoestisch onderzoek voor een 
geprojecteerd bouwplan voor het nieuw te bouwen woongebouw en niet voor de 
woningen van de appelanten, worden de appelanten niet in hun belangen geraakt. De 
appelanten zijn geen belanghebbende bij de resultaten en de conclusies van het 
akoestisch onderzoek. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van punt 1 van de inspraakreactie wordt de bouwhoogte van het 

bestemmingsplan aangepast naar 7,5 meter. De overige punten geven geen aanleiding tot 

aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

 
Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
het bestemmingsplan Sportlaan 2-4 Schoorl van de gemeente Bergen. 
 
1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-B001 met de bijbehorende regels.  
 
1.3  aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen 
van deze gronden. 
 
1.4  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
 
1.5  aan- en uitbouw 
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is 
van het hoofdgebouw. 
 
1.6  aan-huis-gebonden beroep 
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, 
juridisch, (para)medisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, 
niet zijnde thuisprostitutie, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning 
en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire 
functie behouden en herkenbaar blijft en de activiteiten door de bewoner van de woning 
worden uitgeoefend. 
 
1.7  achtererf 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw, niet zijnde gronden met de bestemming Tuin, 
en gelegen zijn achter de achtergevellijn van het hoofdgebouw of achter de denkbeeldige lijn 
van het verlengde daarvan. 
 
1.8  archeologisch onderzoek 
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een 
omgevingsvergunning beschikt. 
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1.9  archeologische waarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 
overblijfselen uit oude tijden. 
 
1.10  bebouwing 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
1.11  bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen 
afstands-, hoogte-, breedte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen, die op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen of zullen komen.  
 
1.12  bestemmingsgrens 
een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak. 
 
1.13  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
 
1.14  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk bouwen, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
van een standplaats. 
 
1.15  bouwgrens 
een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak. 
 
1.16  bouwlaag 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte 
zonder ingrijpende voorzieningen voor woonfuncties geschikt of geschikt te maken is. 
 
1.17  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 
 
1.18  bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel. 
 
1.19  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 
 
1.20  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 
de grond. 
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1.21  bijgebouw 
een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 
 
1.22  dakkapel 
een constructie ter vergroting van een gebouw, die 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. 
 
1.23  dakopbouw 
een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich boven de dakgoot bevindt, waarbij 
deze constructie (deels) boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de 
constructie in één of beide dakvlak(ken) is (zijn) geplaatst. 
 
1.24  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 
 
1.25  hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
 
1.26  kap 
een constructie van dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder dan 65°.  
 
1.27  nutsvoorzieningen 
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en 
apparatuur voor telecommunicatie. 
 
1.28  overkapping 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste 
één zijde een gesloten wand. 
 
1.29  peil 
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte 

van het aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit 
plan. 

 
1.30  voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als 
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 
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1.31  voorgevelrooilijn 
de (denkbeeldige) lijn in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw alsmede de 
(denkbeeldige) lijn in het verlengde van de andere naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw, niet zijnde de achtergevel. 
 
1.32  zijerf 
de gronden, niet zijnde gronden met de bestemming Tuin, die behoren bij het hoofdgebouw 
en 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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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1  afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen 
worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 
 
2.2  bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
 
2.3  breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 
scheidsmuren. 
 
2.4  dakhelling 
langs (ieder punt van) het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 
 
2.5  goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 
 
2.6  oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Tuin 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor  
a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 
b. daarbij behorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en 

watervoorzieningen. 
 
3.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd; 
b. de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 1 m 

bedragen. 
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Artikel 4  Wonen - 1 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-gebonden 

beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, tuinen en water. 
 
4.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
4.2.1  Hoofdgebouwen 
a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. het aantal woningen per bouwvlak bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 

'maximumaantal wooneenheden' aangegeven aantal woningen; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' mogen uitsluitend gestapelde woningen worden 

gebouwd; 
d. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de 

aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;  
e. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de 

aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte; 
f. indien een goot- en bouwhoogte is opgenomen worden hoofdgebouwen afgedekt met 

een kap, met dien verstande dat voor ten hoogste 25 m² een platte afdekking is 
toegestaan, met een goot- en bouwhoogte van ten hoogste 6,5 m.  

 
4.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen in of op een afstand van ten 

minste 1 m tot de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd;  
b. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste 

bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 m; 
c. de goothoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m; 
d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 4 m; 
e. de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 4 m; 
f. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

mag niet meer bedragen dan 50 m², met dien verstande dat een aaneengesloten 
oppervlakte van ten minste 25 m² van het gezamenlijke zij- en achtererf onbebouwd en 
onoverdekt dient te blijven.  

 
4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 
a. de hoogte van erf- en perceelsafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, 

bedraagt ten hoogste 3 m. 
 
4.3  Specifieke gebruiksregels 
De vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de 
betrokken woning met een maximum van 50 m². 
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Artikel 5  Waarde - Archeologie - III 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie - III' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de 
bescherming en de veiligstelling van archeologische waarden. 
 
5.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. Op de gronden mag ten behoeve van de in lid 5.1 bedoelde bestemming niet worden 

gebouwd; 
b. Ten behoeve van de andere, voor de gronden geldende bestemming, met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming geldende bouwregels, geldt dat uitsluitend 
bouwwerken zijn toegestaan: 
1. met een oppervlakte van ten hoogste 500 m²; 
2. met een oppervlakte meer dan 500 m², waarvoor geen graafwerkzaamheden dieper 

dan 40 cm uitgevoerd hoeven te worden of waarvoor geen heiwerkzaamheden 
uitgevoerd hoeven te worden.  

 
5.3  Afwijken van de bouwregels 
5.3.1  Inhoud afwijking 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2, 
met inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels. 
 
5.3.2  Voorwaarde archeologisch onderzoek 
Afwijking, zoals in lid 5.3.1 bedoeld, wordt in ieder geval verleend, indien de aanvrager van 
de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek heeft aangetoond 
dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
 
5.3.3  Andere voorwaarden 
Een omgevingsvergunning, zoals in lid 5.3.1 bedoeld, wordt voorts verleend, indien: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de 

archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag 
in voldoende mate is vastgesteld;  

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door 
de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen 
door aan de vrijstelling regels te verbinden, gericht op:  
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden;  
2. het doen van opgravingen;  
3. begeleiding van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige.  

 
5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 
5.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie - III' zonder of 
in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, 
geen bouwwerk zijnde, aan te leggen of werkzaamheden met een grotere omvang dan 
500 m², uit te voeren: 
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a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm, waartoe worden 
gerekend het afgraven, woelen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage, tenzij 
deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor 
afwijking, zoals in lid 5.3.1 bedoeld, is verleend;  

b. het ophogen van gronden met meer dan 30 cm; 
c. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 
 
5.4.2  Uitzonderingen op het aanlegverbod 
Het verbod, zoals in lid 5.4.1 bedoeld, is niet van toepassing, indien de werken en 
werkzaamheden: 
a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;  
c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.  
 
5.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
Een omgevingsvergunning wordt voorts verleend, indien: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de 

archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag 
in voldoende mate is vastgesteld;  

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door 
de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door 
aan de omgevingsvergunning regels te verbinden, gericht op:  
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden;  
2. het doen van opgravingen;  
3. begeleiding van de activiteiten door de archeologische deskundige.  
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 
Artikel 6  Antidubbeltelregel 

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

Artikel 7  Algemene bouwregels 

7.1  Bestaande maten 
a. Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning op het tijdstip van 

inwerkintreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd 
kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de 
bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de 
maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat:  
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen 

als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, 

mogen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden. 
b. In geval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw 

op dezelfde plaats plaatsvindt.  
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als 

opgenomen in dit plan niet van toepassing.  
 
7.2  Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van 
aanduidingsgrenzen, aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten 
hoogste 1,5 m bedraagt; 

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 
1,5 m bedraagt.  
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Artikel 8  Algemene aanduidingsregels 

8.1  Molenbiotoop 
In afwijking van hoofdstuk 2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - 
molenbiotoop' de volgende regels: 
 
8.1.1  Bouwregels 
De bouwhoogte van bebouwing bedraagt ten hoogste 1/30 van de afstand van het bouwwerk 
tot het middelpunt van de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande 
wiek. 
 
8.1.2  Afwijking van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit lid onder 8.1.1 indien: 
a. de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige 

bebouwing en de windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt 
vanwege de nieuw op te richten bebouwing; 

b. toepassing van de in dit lid onder a bedoelde afstands- en/of hoogtematen de belangen 
in verband met de nieuw op te richten bebouwing onevenredig zouden schaden. 

Indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de maximaal 
toelaatbare bouwhoogte ingevolge dit lid onder a en b, prevaleert de maximaal toelaatbare 
bouwhoogte van hoofdstuk 2. 
 
8.1.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
Het is verboden op of in de in lid 1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) houtgewassen aan 
te planten die in de uiterste groeifase hoger worden dan 1/30 van de afstand van de top van 
de boom of struik tot de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande 
wiek. 
 
Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 8.1.3 wordt uitsluitend verleend indien is 
aangetoond dat het zicht op en de windvang van de molen niet worden beperkt.  
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Artikel 9  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de 
bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft: 
a. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen; 
b. brandweeringang; 
c. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
d. de ruimte tussen bouwwerken; 
e. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 
 
 

Artikel 10  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds wordt afgeweken - bij een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de 
overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten 
hoogste 10% worden vergroot. 

Een omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 
gronden en bouwwerken. 
 
 

Artikel 11  Algemene wijzigingsregels 

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

Artikel 12  Werking wettelijke regelingen 

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

Artikel 13  Overgangsrecht 

13.1  Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en 
omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen 
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit lid onder a voor 
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met 
maximaal 10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 
dat plan. 

 
13.2  Overgangsrecht gebruik 
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid 

onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan. 

 
 

Artikel 14  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan Sportlaan 
2-4 Schoorl'.   



verbeelding
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