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Hoofdstuk 1    Inleiding 

 

 

1.1    Aanleiding 

Ter plaatse van het perceel Omloop 22  te Schoorl  is een bouwvlak opgenomen waar een pand op  is 

gesitueerd. Initiatiefnemer is voornemens het bestaande pand te slopen en hier een nieuwe woning te 

realiseren. Er is daarmee sprake van vervangende nieuwbouw.   

 

Beoogde  ontwikkeling  past  niet  binnen  het  vigerend  bestemmingsplan  'Schoorl‐kernen  en 

buurtschappen'  van de gemeente Bergen NH,  vastgesteld op 23  juni 2009. Om de  voorziene woning 

mogelijk te maken, dient het bestaande bouwvlak verschoven en vergroot te worden.   

 

De gemeente Bergen NH heeft aangegeven medewerking te willen verlenen aan het opstellen van een 

nieuw  juridisch‐planologisch  kader  voor  betreffend  perceel.  Hierbij  is  aangegeven  dat  het  bouwvlak 

verplaatst en vergroot mag worden, mits de bouwhoogte van het pand verlaagd wordt. Op deze wijze 

blijft de toegestane inhoud van de nieuwe woning (aantal m3) gelijk en kan de ontwikkeling als ruimtelijk 

inpasbaar worden aangemerkt.   

1.2    Ligging plangebied 

Het projectgebied is gelegen ten zuidwesten van de kern van Schoorl en ten noordoosten van Aagtdorp. 

Het betreffende perceel ligt op de hoek van de Bickerslaan en de Omloop. De Bickerslaan is aangesloten 

op de Duinweg. Dit  is de doorgaande weg tussen Schoorl en Aagtdorp. Het plangebied wordt omringd 

door woningen en agrarische percelen. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.   

 

 
Figuur 1.1 Ligging plangebied in rood (bron: Google Maps) 
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1.3    Vigerend plan 

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Schoorl‐kernen en buurtschappen', vastgesteld op 23 

juni 2009. De gronden waar het plangebied betrekking op heeft, hebben de bestemming Wonen‐2 (a), 

Tuin  en Water.  Ter  plaatse  van  het  bouwvlak  is  het  toelaatbaar  een woning  op  te  richten met  een 

goothoogte van 4 en een bouwhoogte van 10 meter. De totale oppervlakte van een hoofdgebouw mag 

ten hoogste 120 m2 bedragen.   

 

 
Figuur 1.2 Vigerend bestemmingsplan (bron: gemeente Bergen NH) 

 

Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, dient het bouwvlak verschoven en vergroot te worden 

tot 150 m2. Daarnaast worden de bestemmingen Wonen‐2(a) en Tuin zodanig aangepast dat deze, voor 

wat  betreft  bestemmingslegging,  aansluiten  bij  het  nieuwe  bouwvlak  en  de  standaardregeling  zoals 

vastgelegd  in  het  SVBP2012.  Tot  slot wordt  de  bestaande  toegestane  bouwhoogte  verlaagd  van  10 

meter naar 8 meter om de ruimtelijke inpasbaarheid van de beoogde ontwikkeling te waarborgen.   

1.4    Leeswijzer 

Deze toelichting bevat de volgende onderdelen: 

Deze ruimtelijke motivering is als volgt opgebouwd:   

 Hoofdstuk 2: planbeschrijving;   

 Hoofdstuk 3: ruimtelijke beleidskaders;   

 Hoofdstuk 4: sectorale onderzoeken naar de milieuaspecten;   

 Hoofdstuk 5: juridische planbeschrijving;   

 Hoofdstuk 6: maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.   
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Hoofdstuk 2    Planbeschrijving 

2.1    Bestaande situatie 

Het  plangebied  ligt  op  de  hoek  van  Bickerslaan  en  de  Omloop.  In  de  directe  omgeving  van  het 

plangebied zijn met name woningen en percelen  ten behoeve van agrarische bedrijfsvoering gelegen. 

Ten  noordwesten  van  het  plangebied  zijn,  op  circa  200  meter  afstand,  diverse  bedrijfsactiviteiten 

gevestigd  zoals  een  lunchroom,  instrumentenwerkplaats  en  het  Scorlewald  cultureel  centrum.  Ten 

zuidoosten van het plangebied liggen op circa 200 meter het bungalowpark Schoorlse Duinen, camping 

De Bregman, recreatiepark Aagtdorperduinen en vakantieverblijf Zeeduinenbos.   

 

Het  bestaande  pand  is  in  het  verleden  in  beperkte mate  gebruikt  als woning. Momenteel  is  het  in 

gebruik als schuur. De schuur is deels ingericht als paardenstal. Het pand staat direct aan de oprijlaan en 

dateert uit de jaren 40 van de vorige eeuw. Het perceel wordt ontsloten via de Omloop. Figuur 2.1 geeft 

twee impressies weer van de huidige situatie ter plaatse van het plangebied. 
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Figuur 2.1 Huidige situatie plangebied (bron: Google Streetview) 

2.2    Beoogde ontwikkeling 

De  ontwikkeling  betreft  het  realiseren  van  een  nieuwe woning  ter  plaatse  van  het  bestaande  pand. 

Omdat er op dit moment  juridisch‐planologisch een woning  toelaatbaar  is,  is  in dit  geval  sprake  van 

vervangende nieuwbouw. De nieuwe woning kent echter een andere voetprint waardoor het bestaande 

bouwvlak verschoven en vergroot dient te worden. Door de verschuiving van het bouwvlak kunnen de 

gronden ten westen van de woning tevens beter benut worden voor andere functies. De vergroting van 

het  bouwvlak  is  door  de  gemeente  toelaatbaar  geacht mits  de  toegestane  bouwhoogte  ter  plaatse 

wordt verlaagd. De maximale bouwhoogte wijzigt om deze reden van 10 naar 8 meter.   

 

In figuur 2.2. is een impressie inclusief gevel aanzichten weergegeven van de beoogde ontwikkeling.   
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Figuur 2.2 Impressie en gevel aanzichten (bron: JE‐Architecten)   

2.3    Ruimtelijke inpasbaarheid 

De beoogde ontwikkeling is om meerdere redenen als ruimtelijke inpasbaar te beschouwen: 

 

1. Verwevenheid van de bebouwing met de groenstructuur: 

De begroeiing op het perceel  is gestructureerd en  in overeenstemming met het naastgelegen perceel 

Bickerslaan  20. De  op  het noorden  gelegen  tuin  is  besloten  en  omzoomd  door  houtsingels met  een 

brede  onderbegroeiing.  Ten  zuiden  van  de  (beoogde)  bebouwing  ligt  een  open  veld,  begrensd  door 

bomensingels met op afstand van elkaar staande bomen. Het bouwvlak ligt gecentreerd op het perceel 

waardoor er zichtlijnen zijn naar het open veld. De besloten tuin versus de open velden benadrukken de 

overgang van zand naar klei ofwel van strandwallen naar het open polderlandschap.   

 

2. Behoud landschappelijke kwaliteiten: 

Door  de  nieuwe  woning  grotendeels  op  de  plek  van  de  voormalige woning  te  situeren,  wordt  het 

bestaande  groen  gehandhaafd.  De  natuur  blijft  op  deze  manier  zichtbaar  en  beleefbaar. 

Landschappelijke kwaliteiten als openheid, doorzichten, duisternis en stilte blijven behouden. Hiermee 

ligt  de  ontwikkeling  in  lijn  met  de  uitgangspunten  van  de  zoals  geformuleerd  in  de  Structuurvisie 

landelijk gebied van de gemeente Bergen NH.   

 

3. Bebouwing op het perceel kent een duidelijke hiërarchie: 

Op  de  oorspronkelijke  percelen  (inclusief  het  perceel  Bickerslaan  20)  is  sprake  van  een  duidelijke 

bebouwingshiërarchie:  een  landhuis met  een  schuur  (deels  ingericht  als  paardenstal). De  aanwezige 

landschappelijke  en  cultuurhistorische  kwaliteit  blijft  behouden  door  de  nieuwe woning  op  dezelfde 

manier te situeren als de bestaande bebouwing. De woning komt dieper de besloten tuin in, maar is in 

hoogte  beperkt,  zodat  de  hiërarchie  behouden  blijft.  Het  landschap  blijft  zo  leesbaar  en  de 

ontwikkelingsgeschiedenis blijft behouden.   
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Figuur 2.3 Ruimtelijke inpasbaarheid (bron: JE‐Architecten) 

 

 



    13   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      400796.20150881 
  

Hoofdstuk 3    Beleidskaders 

3.1    Inleiding 

Door de  verschillende overheden  is beleid  geformuleerd  ten  aanzien  van  ruimtelijke ontwikkelingen. 

Paragraaf  3.2  behandelt  het  rijksbeleid.  Het  provinciale  beleid  is  opgenomen  in  paragraaf  3.3.  Het 

relevante gemeentelijk beleid staat in paragraaf 3.4. 

3.2    Rijksbeleid 

3.2.1    Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

De  Structuurvisie  Infrastructuur  en  Ruimte  (SVIR)  bevat  plannen  voor  ruimte  en  mobiliteit.  In  dit 

beleidsdocument  staat  beschreven  in welke  grote  infrastructurele  projecten  het  kabinet  tot  en met 

2040 wil  gaan  investeren.  Er  is  sprake  van  een  hoog  abstractieniveau:  de  visie  richt  zich  alleen  op 

nationale belangen zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en de waterveiligheid. De 

ambities die tot 2028 zijn geformuleerd luiden als volgt:   

a. het vergroten van de concurrentiepositie door de ruimtelijk‐ economische structuur te versterken;   

b. het verbeteren van de bereikbaarheid;   

c. zorgen  voor  een  leefbare  en  veilige  omgeving,  met  unieke  natuurlijke  en  cultuurhistorische 

waarden.   

3.2.2    Ladder voor duurzame verstedelijking 

De  ‘ladder  voor  duurzame  verstedelijking’  is  in  de  Structuurvisie  Infrastructuur  en  Ruimte  (SVIR) 

geïntroduceerd  en  vastgelegd  als  procesvereiste  in  het  Besluit  ruimtelijke  ordening  (Bro).  Het  Bro 

bepaalt dat voor onder meer ruimtelijke plannen die nieuwe woningen mogelijk maken, de treden van 

deze ladder doorlopen moeten worden. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede 

ruimtelijke ordening  in de vorm van een optimale benutting van de  ruimte  in stedelijke gebieden. De 

toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de 

volgende voorwaarden: 

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 

behoefte; 

b. indien uit de beschrijving, bedoeld  in onderdeel  a, blijkt dat  sprake  is  van een  actuele  regionale 

behoefte, wordt beschreven  in hoeverre  in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van 

de  betreffende  regio  kan  worden  voorzien  door  benutting  van  beschikbare  gronden  door 

herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 

het  bestaand  stedelijk  gebied  van  de  betreffende  regio  kan  plaatsvinden, wordt  beschreven  in 

hoeverre  wordt  voorzien  in  die  behoefte  op  locaties  die,  gebruikmakend  van  verschillende 

middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 
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3.2.3    Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het Barro  is de  juridische  vertaling  van het beleid dat  geschetst  is  in het  SVIR. Dit beleidsdocument 

bevat  regels  die  doorwerken  naar  lagere  overheden.  Dit  betekend  dat  de  regels  uit  het  Barro  ook 

geïmplementeerd moeten worden in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen. Evenals de SVIR 

wordt het Barro gekenmerkt door een hoog abstractie‐ en  schaalniveau. Het Barro bevat  regels voor 

bijvoorbeeld de mainportontwikkeling van Rotterdam, het kustfundament, defensie en de ecologische 

hoofdstructuur. 

 

Toetsing 

Vanwege de kleinschaligheid van de voorgenomen ontwikkeling is er geen sprake van strijd met het SVIR 

en het Barro, beiden gekenmerkt wordt door een hoog abstractie‐ en schaalniveau. Anderzijds draagt de 

ontwikkeling ook niet bij aan het verwezenlijken van dit beleid. De beoogde ontwikkeling betreft geen 

nieuwe stedelijke ontwikkeling  in het kader van de  ladder voor duurzame verstedelijking, omdat er al 

een bouwvlak aanwezig is met de mogelijkheid hier een woning op te realiseren. Het rijksbeleid staat de 

uitvoering van het plan niet in de weg.   

3.3    Provinciaal beleid 

3.3.1    Structuurvisie Noord‐Holland 2040 (2011) 

De provincie Noord‐Holland heeft haar plannen,  toekomstbeelden en ambities voor de komende drie 

decennia  vastgelegd  in  de  'Structuurvisie  Noord‐Holland  2040'  inclusief  herzieningen  en  besluiten 

geconsolideerd vastgesteld op 28 september 2015. De komende jaren wordt ingezet op: 

 Ruimtelijke  kwaliteit:  hiervoor  wordt  vooral  gefocust  op  behoud  en  ontwikkeling  van 

Noord‐Hollandse cultuurlandschappen, natuurgebieden en groen om de stad; 

 Duurzaam  ruimtegebruik:  waarbij  milieukwaliteiten,  behoud  en  ontwikkeling  van  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;   

 Klimaatbestendigheid: voor voldoende bescherming  tegen overstroming en wateroverlast, schoon 

drink, grond‐ en oppervlaktewater en ruimte voor het opwekken van duurzame energie. 

 

Toetsing   

De  provincie  Noord‐Holland  verwacht  dat  tot  2040  ten  minste  een  netto  toevoeging  aan  de 

woningvoorraad  nodig  is  van  ruim  200.000 woningen,  ongeveer  35.000  in  de  periode  2010‐2030  in 

Noord‐Holland Noord waar Schoorl deel van uitmaakt. Omdat er sprake is van vervangende nieuwbouw, 

wordt  er  feitelijk  geen woning  toegevoegd.  Nieuwe  bebouwing  dient wel  zoveel mogelijk  plaats  te 

vinden binnen de BBG‐zones (bestaand bebouwd gebied). Het plangebied ligt binnen deze zogenaamde 

BBG‐zone, zie figuur 3.1.   
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Figuur 3.1 Structuurvisie en ligging plangebied in bestaand bebouwd gebied in rood (bron: provincie 

Noord‐Holland)   

3.3.2    Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord‐Holland 2014 

De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRV) vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma 

van de Provinciale Structuurvisie en  is op 28 september 2015 opnieuw vastgesteld.  In de PRV worden 

voor een aantal onderwerpen regels gesteld die door de 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 PRV heeft betrekking op de volgende onderwerpen:     

 de aanwijzing van bestaand Bebouwd gebied;   

 mogelijkheden, kwaliteitseisen en Ruimte voor Ruimte voor het landelijk gebied; 

 werkfuncties en grootschalige detailhandel in bestaand bebouwd gebied en landelijk gebied; 

 de Groene ruimte; 

 de Blauwe ruimte; 

 energie (windturbines). 

 

Toetsing 

De  beoogde  ontwikkeling  en  deze  ruimtelijke  onderbouwing  hebben  geen  directe  relatie  met 

voorgenoemde verordening. Alleen de relatie tot het bestaand bebouwd gebied is relevant. Dit is reeds 

behandeld in paragraaf 3.3.1. Het plan voldoet dus aan het gestelde in de provinciale verordening. 
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3.4    Gemeentelijk beleid 

3.4.1    Structuurvisie landelijk gebied gemeente Bergen NH 

De gemeente Bergen NH wil de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten behouden, 

versterken en herstellen. Hiervoor is de structuurvisie landelijk gebied gemeente Bergen NH opgesteld. 

De structuurvisie beschrijft de gewenste ontwikkeling in het landelijk gebied tot 2020.   

 

Het  Bergens  buitengebied  is  een  divers  landschap  vol  contrasten.  De  kleinschaligheid  van  de 

binnenduinrand  en  de  openheid  van  de  polders  geven  dit  gebied  haar  landschappelijke  schoonheid. 

Daarnaast  is het gebied  van grote waarde voor de natuur, de agrarische productie en als  ruimtelijke 

buffer tussen stedelijke gebieden.   

 

Toetsing 

Het plangebied ligt in een zone waar het van belang is het kleinschalige karakter en de groenstructuur te 

behouden en de natuurlijke overgangen te versterken. De beoogde ontwikkeling voorziet hierin doordat 

het geen extra bebouwing  toevoegt, maar bestaande bebouwingsmogelijkheden  slechts wijzigt.    Een 

uitsnede van de visiekaart ter plaatse is weergegeven in figuur 3.2. 

 

 
Figuur 3.2 Structuurvisie landelijk gebied en ligging plangebied in rood (bron: gemeente Bergen NH) 

3.4.2    Parkeernormen gemeente Bergen NH 

In 2009 is de Notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid door de gemeente Bergen NH vastgesteld. In 2014 zijn de 

parkeernormen herijkt in de Nota Ruimtelijk Parkeren 2014.   
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Toetsing 

Toetsing van de beoogde ontwikkeling aan de geldende parkeernormen is opgenomen in paragraaf 4.6 

Verkeer en parkeren. Om  te borgen dat er daadwerkelijk voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd 

wordt,  is  artikel  10.1  Voldoende  parkeergelegenheid  toegevoegd  aan  de  regels  van  dit 

bestemmingsplan.   
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Hoofdstuk 4    Omgevingsaspecten 

4.1    Inleiding 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie dient de uitvoerbaarheid van 

een ruimtelijk plan te worden aangetoond en dient in het plan te worden onderbouwd dat er sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk zijn de sectorale aspecten beschreven die voor dit 

plan relevant zijn. De resultaten en conclusies van eventuele onderzoeken zijn per aspect opgenomen in 

de betreffende paragraaf.   

4.2    Water 

Waterbeheer en watertoets 

De  initiatiefnemer  dient  in  een  vroeg  stadium  overleg  te  voeren met  de waterbeheerder  over  een 

ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met 

duurzaam waterbeheer. Het  plangebied  ligt  binnen  het  beheersgebied  van  het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer. Het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  is geïnformeerd over het planvoornemen door gebruik 

te maken van de Digitale Watertoets. Deze is uitgevoerd op 25 februari 2016. 

 

Waterschapsbeleid 

In het Waterprogramma 2016‐2021 presenteert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het 

beleid, de maatregelen, de programma's en de projecten die  in deze periode worden uitgevoerd. Met 

dit Waterprogramma geeft het Hoogheemraadschap richting aan het waterbeheer tussen 2016 en 2021. 

Hierin wordt antwoord gegeven op de vragen: Hoe zorgt het hoogheemraadschap in de toekomst voor 

veilige dijken, droge voeten en voldoende schoon en gezond water in Hollands Noorderkwartier? Welke 

benadering worden daarvoor gekozen? En welke kosten en inzet gaan daarmee gepaard? 

 

De klimaatverandering en de veranderende maatschappij dwingen tot aanscherping en heroverweging 

van  keuzes  in  het  waterbeleid.  Door  het  veranderende  klimaat  wordt  het  waterbeheer  steeds 

complexer. Veranderende patronen in communicatie en participatie in de maatschappij vragen van het 

hoogheemraadschap  grotere  betrokkenheid  en  intensievere  dialoog  met  de  partners  en 

belanghebbenden. Bovendien zijn er steeds meer partijen betrokken bij het waterbeheer. Alleen door 

slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. 

 

Onderzoek 

Huidige situatie 

Waterhuishoudkundig gezien bevindt het plangebied zich in de Aagtdorperpolder. De grond ter plaatse 

bestaat uit klei. Er is sprake van grondwatertrap II. De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt minder 

dan 0,4 meter beneden het maaiveld en de gemiddeld  laagste grondwaterstand varieert tussen de 0,5 

en 0,8 meter beneden het maaiveld. 
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In  de  huidige  situatie  is  het  plangebied  zo  goed  als  onverhard met  uitzondering  van  de  bestaande 

bebouwing. Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Aan de rand van het plangebied 

ligt een smalle watergang. Dit betreft een primaire waterloop. Deze primaire waterloop voert water af 

van  een  bovenstrooms  afwateringsgebied  van  circa  100  hectare  groot  en maakt  onderdeel  uit  van 

hellend gebied zonder vastgesteld waterpeil. Deze waterkering is tevens een zogenaamde duinrel die de 

kwel oppervlakkig afvoert in natte perioden (en in droge perioden vaak weer kan droogvallen). Voor de 

nog aanwezige duinrellen is het beleid van het Hoogheemraadschap gericht op behoud en bescherming.   

 

Het plangebied ligt niet binnen de kern‐ of beschermingszone van een waterkering.   

 

Toekomstige situatie 

De  ontwikkeling  in  het  plangebied  bestaat  uit  het  verschuiven  en  vergroten  van  een  bouwvlak  ten 

behoeve  van  de  bouw  van  een  nieuwe woning. Het  terrein  rondom  de woning wordt  ingericht  ten 

behoeve van parkeren en tuin. 

 

Door de vergroting van het bouwvlak neemt de juridisch‐planologische bebouwingsruimte met circa 30 

m2  toe.  In  het  vigerend  bestemmingplan  was  ter  plaatse  namelijk  een  hoofdgebouw  van  120  m2 

toegestaan. Van dit bouwrecht is gebruik gemaakt ten behoeve van het bestaande pand. In de nieuwe 

planologische  situatie mag het hoofdgebouw maximaal 150 m2 bedragen. Het  is aannemelijk dat een 

deel  van  de  tuin  tevens  verhard  zal  worden  in  de  toekomst.  Erfbebouwing  is  tot maximaal  75 m2 

toelaatbaar.   

 

Conform de regels van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is het vanwege het beperkte 

oppervlak aan totale verharding niet nodig watercompenserende maatregelen te treffen. Pas wanneer 

de verhardingstoename ten opzichte van de huidige situatie meer is als 800 m2, dan is er compensatie in 

de vorm van extra oppervlaktewater noodzakelijk. In dit geval is de verhardingstoename maximaal 105 

m2.   

 

Op dit moment is er een bestaande toegangsdam naar het perceel met een duiker om de afvoer van het 

water te borgen. Het  is niet ondenkbaar dat er ten behoeve van de ontsluiting van het andere perceel 

nog een toegangsdam nodig is. Bij de aanleg van een nieuwe dam met duiker dient het aantal vierkante 

meters 1:1  te worden gecompenseerd  in het open water. De duiker dient een minimale  (inwendige) 

diameter te hebben van rond 600 mm. Voor deze werkzaamheden is een watervergunning nodig. 

 

Indien ontgraving nodig  is  (bijvoorbeeld  in de vorm van een kelder) kan dit mogelijk  tot verstoring  in 

grondwaterstroming  leiden,  waardoor  er  ter  plaatse  grondwateroverlast  zou  kunnen  ontstaan. 

Initiatiefnemer  blijft  zelf  verantwoordelijk  voor  de  ontwatering  op  eigen  perceel  en  wanneer 

gerealiseerd, voor een waterdichte kelder. 

 

Ter  voorkoming  van diffuse  verontreinigingen  van water  en bodem  is het  van belang om duurzame, 

niet‐uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 

 

Conform  de  Leidraad  Riolering  en  vigerend waterschapsbeleid  is  het  voor  nieuwbouw  gewenst  een 

gescheiden  rioleringsstelsel  aan  te  leggen  zodat  schoon  hemelwater  niet  bij  een 

rioolzuiveringsinstallatie  terecht  komt. Afvalwater wordt  aangesloten op de bestaande  gemeentelijke 

riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 

 hemelwater vasthouden voor benutting, 

 (in‐) filtratie van afstromend hemelwater, 

 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 

 afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI. 

 

 



    21   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      400796.20150881 
  

Het scheiden van afvalwaterstromen draagt bij aan een duurzame wijze van inzamelen en transporteren 

van afvalwater. Hemelwater is oneigenlijk rioolwater en dient ter plaatse te worden afgevangen, indien 

mogelijk geïnfiltreerd en anders afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het bouwplan dient rekening te 

houden met bovenstaande verplichting en hemelwater gescheiden af te voeren. 

 

Voor  aanpassingen  aan  het  bestaande  watersysteem  en  voor  werkzaamheden  dient  bij  het 

Hoogheemraadschap  een  vergunning  te worden  aangevraagd op  grond  van  de  "Keur". Dit  geldt  dus 

bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren 

van hemelwater naar het oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor 

watergangen  en  waterkeringen  in  acht  dient  te  worden  genomen.  Dit  betekent  dat  binnen  de 

beschermingszone niet zonder ontheffing van het Hoogheemraadschap gebouwd, geplant of opgeslagen 

mag  worden.  De  genoemde  bepaling  beoogt  te  voorkomen  dat  de  stabiliteit,  het  profiel  en/of  de 

veiligheid wordt  aangetast, de  aan‐ of  afvoer  en/of berging  van water wordt  gehinderd dan wel het 

onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de "Keur". Het onderhoud 

en  de  toestand  van  de  (hoofd)watergangen  worden  tijdens  de  jaarlijkse  schouw  gecontroleerd  en 

gehandhaafd. 

 

Conclusie 

Voor  dit  plan  is  de  digitale  watertoets  aangevraagd.  Met  het  in  acht  nemen  van  bovenstaande 

maatregelen  veroorzaken  de  in  dit  plan  beschreven  ontwikkelingen  geen  verslechtering  van  het 

waterhuishoudkundige systeem ter plaatse.   

4.3    Bodem 

Normstelling en beleid 

Op grond van het Besluit  ruimtelijke ordening dient  in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 

rekening  gehouden  te worden met de  bodemgesteldheid  in het projectgebied. Bij  functiewijzigingen 

dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden 

vastgesteld of er  sprake  is  van een  saneringsnoodzaak.  In de Wet bodembescherming  is bepaald dat 

indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 

zodanig  dient  te  worden  gesaneerd  dat  zij  kan  worden  gebruikt  door  de  desbetreffende  functie 

(functiegericht  saneren).  Nieuwe  bestemmingen  dienen  bij  voorkeur  op  schone  grond  te  worden 

gerealiseerd. 

 

Onderzoek 

Op  basis  van  de  regionaal  vastgestelde  bodemfunctieklassenkaart  is  het  plangebied  aangemerkt  als 

landbouw/natuur. De directe omgeving bestaat uit een woon‐ en industriefunctie.   
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Figuur 4.1 Bodemfunctieklassenkaart (bron: gemeente Bergen NH)   

 

Op basis van artikel 8  lid 3 van de Woningwet  is een bodemonderzoek noodzakelijk voor bouwwerken 

waarin  voortdurend of nagenoeg  voortdurend mensen  verblijven  (meer dan 2 uur per dag). Voor de 

beoogde ontwikkeling is daarom bodemonderzoek noodzakelijk.   

 

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling  is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 

1).  Het  doel  van  het  verkennend  bodemonderzoek  is  het  krijgen  van  inzicht  in  de  huidige 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 

 

Uit het  vooronderzoek blijkt dat er  geen  sprake  is  van bodembelasting,  anders dan een  regionale of 

landelijke  diffuse  achtergrondbelasting  in  de  grond  en  het  grondwater.  Op  de  locatie worden  geen 

verontreinigende  stoffen  verwacht  in  gehalten  boven  de  landelijk  of  regionaal  geldende 

achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Uit het    veldonderzoek blijkt 

dat  in het opgeboorde materiaal zintuiglijk geen verontreinigingen zijn waargenomen. Er zijn op basis 

van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden geen 

aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten.   

 

In  het  grondwater  is  een  lichte  overschrijding  van  de  tussenwaarde  voor  zink  geconstateerd.  Deze 

matige  verontreiniging  met  zink  is  echter  niet  te  relateren  aan  een  lokale  bron,  danwel  aan 

verontreinigingen  in  de  grond.  Er  is  vooralsnog  geen  verklaring  voor  de  herkomst  van  deze 

verontreiniging  in het grondwater. Mogelijk  is sprake van een verhoogde achtergrondconcentratie aan 

zink in het grondwater. Gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er echter géén reden voor 

een nader onderzoek.   

 

Conclusie 

Op basis van de  resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat  ten 

aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmeringen aanwezig zijn voor de beoogde 

ontwikkeling van de locatie. 
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4.4    Wegverkeerslawaai 

Normstelling en beleid 

Woningen zijn op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidsgevoelige functies waarvoor, indien deze 

gelegen  zijn binnen de  geluidszone  van een  gezoneerde weg,  akoestisch onderzoek uitgevoerd moet 

worden.  Langs  alle wegen, met uitzondering  van 30  km/uur wegen en woonerven, bevinden  zich op 

grond  van  de Wet  geluidhinder  geluidszones waarbinnen  de  geluidhinder  vanwege  de weg  getoetst 

moet worden. De breedte van de geluidszone  is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen of 

buiten stedelijke ligging.   

 

Onderzoek 

Het  bestaand  bouwvlak  wordt  verlegd  en  vergroot.  Omdat  er  sprake  is  van  een  wijziging  van  het 

bouwvlak, moet inzichtelijk worden gemaakt dat er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 

De ontwikkeling  ligt niet binnen de wettelijke geluidszone van een gezoneerde weg. Formele  toetsing 

aan  de  Wet  geluidhinder  (Wgh)  kan  daarom  achterwege  blijven.  De  locatie  ligt  wel  binnen  de 

invloedsfeer  van  de  Omloop.  Dit  is  een  erftoegangsweg  binnen  de  bebouwde  kom  met  een 

maximumsnelheid van 30 km/h. Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h zijn op grond van de 

Wgh niet gezoneerd, waardoor  akoestisch onderzoek  achterwege  kan blijven. Wel moet  aannemelijk 

worden  gemaakt  dat  er  sprake  is  van  een  acceptabel  akoestisch  klimaat.  Daarbij  wordt  doorgaans 

aangesloten  bij  de  systematiek  van  de  Wgh,  waarbij  de  voorkeursgrenswaarde  van  48  dB  als 

richtwaarde geldt.   

 

De Omloop  ter  plaatse  van  het  plangebied  is  een  smalle weg  zonder  doorgaande  functie. Alleen de 

aanliggende percelen worden via de weg ontsloten. Uit akoestisch onderzoek (zie bijlage 2) blijkt dat de 

48 dB‐contour pas bij 500 motorvoertuigbewegingen per etmaal  ligt. Gezien de ontsluitingsfunctie en 

het wegprofiel van de Omloop zal de werkelijke  intensiteit nooit hoger  liggen dan 500 mvt/etmaal. De 

weg  is daarom akoestisch niet relevant, de richtwaarde van 48 dB zal ter plaatse van het bouwvlak  in 

geen geval overschreden worden. Er is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 

 

Conclusie 

De  Omloop  is  gezien  het  karakter  van  de  weg  akoestisch  niet  relevant  en  op  basis  van  het 

snelheidsregime niet gezoneerd. Op basis van bovenstaande is aannemelijk gemaakt dat de richtwaarde 

van 48 dB  ter plaatse van het bouwvlak niet wordt overschreden. Er  is  sprake van een aanvaardbaar 

akoestisch klimaat. Vervolgprocedures op basis van de Wgh zijn niet noodzakelijk.   

4.5    Archeologie en cultuurhistorie 

Normstelling en beleid 

Ten aanzien van archeologische resten in de bodem is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 

(WAMZ) van toepassing. Deze wet regelen onder andere dat er  in het proces van ruimtelijke ordening 

tijdig rekening gehouden wordt met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Hieronder 

vallen  zowel  reeds  bekende  archeologisch  waardevolle  gebieden  als  gebieden  waarvoor  een 

(verhoogde) archeologische verwachting geldt.   

 

Gemeentelijk beleid 

Archeologie 

Op  14 maart  2013  heeft  de  gemeenteraad  de  notitie  Archeologiebeleid  gemeente  Bergen NH  2013 

vastgesteld. Algemeen uitgangspunt  is dat de gemeente per activiteit een afweging maakt hoe om  te 

gaan met archeologie.  In beginsel streeft de gemeente daarbij naar behoud  in situ, oftewel het op de 

plaats  van  aantreffen  behouden  van  archeologische  resten.  Indien  dit  niet mogelijk  is,  bepalen  de 

oppervlakte en de diepte van de beoogde ingreep of rekening moet worden gehouden met archeologie. 

De gemeente hanteert daarbij diverse archeologische regimes. 
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Cultuurhistorie 

In 2009 is de Cultuurhistorische Nota Bergen 2009‐2018 vastgesteld. De gemeente heeft daarin de visie 

geformuleerd  de  waarde  van  het  gebouwde,  archeologische  en  cultuurlandschappelijke  erfgoed  te 

willen  behouden  door  beheren,  versterken  en  toegankelijk  maken.  Behoud  door  ontwikkeling  is 

mogelijk  vanuit de  visie dat de historische  identiteit de basis  is  voor het behoud  van een  kwalitatief 

hoogwaardige leefomgeving.   

 

Onderzoek 

Archeologie 

Op basis van de vastgestelde beleidskaart,  is archeologisch onderzoek  ter plaatse van het plangebied 

vereist bij  ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm. De beoogde ontwikkeling voorziet  in een 

bouwvlak  van  150  m2  waarop  een  nieuwe  woning  gerealiseerd  mag  worden.  Met  eventueel  te 

realiseren  uit‐,  aan‐  en  bijgebouwen  bedraagt  het  oppervlak  ten  hoogste  225  m2.  Archeologisch 

onderzoek is om deze reden niet noodzakelijk.   

 

 
Figuur 4.2 Beleidskaart archeologie met plangebied in rood (bron: gemeente Bergen NH) 
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Cultuurhistorie 

Het  plangebied  is  onderdeel  van  het  cultuurhistorisch  hoofdgebied  'Binnenduinrand'.  De 

binnenduinrand kent de oudste bewonersgeschiedenis van de gemeente. Deze gronden  zijn om deze 

reden  al  vroeg  gecultiveerd.  In het deelgebied  'Schoorl,  lint  van Aagtdorp  tot Camperduin'  staat het 

behoud en versterken van historische structuren centraal. Dit door de relatie met het lint te behouden 

met name vanuit de oorspronkelijk agrarische bebouwing. Nieuwe bebouwing moet daarnaast in stijl en 

bouwvolume  passen  bij  de  oorspronkelijke  structuur  en  karakteristiek.  De  beoogde  ontwikkeling 

voorziet  in  een  woning  aansluitend  aan  het  bestaande  lint  met  een  korrelgrootte  gelijk  aan  de 

bestaande bebouwing. De uiterlijke vormgeving sluit daarnaast aan bij de bestaande woningen.   

 

 
Figuur 4.3 Cultuurhistorische deelgebieden met plangebied in rood (bron: gemeente Bergen NH) 

 

Conclusie 

De aspecten archeologie en cultuurhistorie staan de beoogde ontwikkeling niet in de weg.   

4.6    Verkeer en parkeren 

Normstelling en beleid   

De  verkeersgeneratie  van  een  ontwikkeling  wordt  bepaald  op  basis  van  kencijfers  van  het  CROW 

(publicatie  317  'Kencijfers  parkeren  en  verkeersgeneratie',  2012).  De  parkeerbehoefte  van  de 

ontwikkeling is bepaald op basis van de gemeentelijke parkeernormen.   

 

Onderzoek 

Ontsluiting 

Het plangebied ligt op de hoek van de Bickerslaan en de Omloop en wordt ontsloten via de Omloop. De 

Bickerslaan  is aangesloten op de Duinweg. Dit  is de doorgaande weg  tussen Schoorl en Aagtdorp. Op 

circa 400 meter afstand van het plangebied zijn bushalten gelegen vanaf waar bussen  in de richtingen 

van Bergen aan Zee en strandafslag Camperduin halteren.   
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Verkeersgeneratie en parkeren 

De voorliggende ontwikkeling betreft een wijziging van de huidige bebouwingsmogelijkheden door met 

name  vergroting  en  verschuiving  van  het  bouwvlak. Omdat  er  al  een  bouwvlak  aanwezig  is met  de 

mogelijkheid hier een vrijstaande woning op te realiseren, is er geen sprake van een nieuwe vrijstaande 

woning.  De  beoogde  ontwikkeling  heeft  dan  ook  geen  verkeersgeneratie  of  extra  parkeervraag  tot 

gevolg. Aangesloten dient te worden bij de bestaande parkeernorm van 2,4 parkeerplaatsen per woning 

(vrijstaande woning in het buitengebied).   

 

Conclusie 

De ontsluiting van het plangebied is goed en de beoogde ontwikkeling leidt niet tot verkeersgeneratie. 

Er zijn voldoende mogelijkheden voor parkeren op eigen terrein. Het aspect verkeer en parkeren staat 

de beoogde ontwikkeling dan ook niet in de weg.   

4.7    Luchtkwaliteit 

Normstelling en beleid 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het  toetsingskader  voor  luchtkwaliteit  wordt  gevormd  door  hoofdstuk  5,  titel  5.2,  van  de  Wet 

milieubeheer.  De  Wet  milieubeheer  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 de volgende tabel 

weergegeven.   

 

Stof  Toetsing van  Grenswaarde 

Stikstofdioxide (NO2)  Jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

  Uurgemiddelde concentratie  Max.  18  keer  p.j.  meer  dan  200 

µg/m³ 

Fijn stof (PM10)  Jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

  24‐uurgemiddelde concentratie  Max. 35 keer p.j. Meer dan 50 µg / 

m³ 

Fijn stof (PM2,5)  Jaargemiddelde concentratie  25 µg/m³ 

Tabel 4.1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet milieubeheer 

 

Besluit niet in betekenende mate (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 twee situaties onderscheiden: 

 een project heeft een effect van minder dan 3% toename van concentratie NO2 (stikstof dioxide) en 

PM10 (fijn stof) in de buitenlucht; 

 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 kantoorlocaties met maximaal 100.000 m² bvo bij één ontsluitingsweg.   

 

Onderzoek 

Middels het bestemmingsplan wordt,  vanwege het  vergroten  en  verschuiven  van het bouwvlak,  een 

wijziging van de huidige bebouwingsmogelijkheden mogelijk gemaakt. Het betreft daarmee een project 

dat  niet  in  betekenende  mate  bijdraagt  aan  de  luchtkwaliteit  als  genoemd  in  het  Besluit  niet  in 

betekenende mate. Nader onderzoek is dus niet noodzakelijk.   
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening  is wel van belang aan te tonen dat ter plaatse aan de 

wettelijke grenswaarden wordt voldaan. Dit  is gedaan aan de hand van de monitoringstool die bij het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. De maatgevende weg waarop metingen zijn 

uitgevoerd  betreft  de  Rijksweg  N9,  gelegen  op  circa  1,1  kilometer  van  het  plangebied.  Uit  de 

NSL‐monitoringstool blijkt dat in 2015 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs 

deze  weg  ruimschoots  onder  de  grenswaarden  uit  de  Wet  milieubeheer  liggen.  De  concentraties 

luchtverontreinigende  stoffen bedragen 15,7 µg/m³ voor NO2, 18,8 µg/m³ voor PM10 en 11,4 µg/m³ 

voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 7.     

 

Omdat  direct  langs  deze weg  aan  de  grenswaarden wordt  voldaan,  zal  dit  ook  ter  plaatse  van  het 

plangebied het geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een 

locatie  verder  van de weg  ligt. Hierdoor  zal  ter plaatste  van het plangebied  voldaan worden  aan de 

wettelijke grenswaarden en is er sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat.   

 

Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.   

4.8    Kabels en leidingen 

Normstelling en beleid 

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 

dient  rond  dergelijke  leidingen  rekening  te  worden  gehouden  met  zones  waarbinnen  mogelijke 

beperkingen  gelden.  Planologisch  relevante  leidingen  zijn  leidingen waarin  de navolgende  producten 

worden vervoerd: 

a. gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen; 

b. aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18 inch; 

c. defensiebrandstoffen; 

d. warmte en afvalwater, ruwwater of halffabrikaat voor de drink‐ en industriewatervoorziening met 

een diameter groter of gelijk aan 18 inch. 

 

Onderzoek en conclusie 

Binnen en  in de omgeving van het plangebied zijn wel planologisch  relevante buisleidingen aanwezig. 

Hier  wordt  verder  op  ingegaan  in  paragraaf  4.9  Externe  veiligheid.  Er  zijn  geen  relevante 

hoogspanningsverbindingen of  straalpaden  aanwezig. Met eventueel  aanwezige overige, planologisch 

gezien niet‐relevante, leidingen (zoals rioolleidingen, leidingen nutsvoorzieningen, drainageleidingen) in 

of nabij de kantoorpanden hoeft geen rekening te worden gehouden. Er wordt geconcludeerd dat het 

aspect kabels en leidingen de uitvoering van de beoogde ontwikkeling niet in de weg staat. 

4.9    Externe veiligheid 

Normstelling en beleid   

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.   

 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 

wordt  getroffen  door  een  ongeval,  indien  hij  zich  onafgebroken  (dat  wil  zeggen  24  uur  per  dag 

gedurende  het  hele  jaar)  en  onbeschermd  op  een  bepaalde  plaats  zou  bevinden.  Het  PR  wordt 

weergegeven met risicocontouren rondom een  inrichting dan wel  infrastructuur. Het GR drukt de kans 

per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 
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waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR  is een oriëntatiewaarde. het bevoegd 

gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 

Risicovolle inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 

veiligheidsbeleid rondom risicovolle  inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een 

risicovolle  inrichting  een  grenswaarde  voor  kwetsbare  objecten  en  een  richtwaarde  voor  beperkt 

kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per jaar. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet 

aan deze normen worden voldaan. Het Bevi bevat geen grenswaarde voor het GR, wel geldt op basis van 

het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. 

De  in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde. 

Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties. 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Per  1  april  2015  is  het  Besluit  externe  veiligheid  transportroutes  (BEVT)  en  de  Regeling  Basisnet  in 

werking  getreden.  Het  BEVT  vormt  de wet‐  en  regelgeving,  en  de  concrete  uitwerking  volgt  in  het 

Basisnet.  Met  het  inwerking  treden  van  het  BEVT  vervalt  de  circulaire  Risiconormering  vervoer 

gevaarlijke  stoffen.  Het  Basisnet  beoogt  voor  de  lange  termijn  (2020,  met  uitloop  naar  2040) 

duidelijkheid te bieden over het maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's 

die  het  transport  van  gevaarlijke  stoffen  mag  veroorzaken.  Het  Basisnet  is  onderverdeeld  in  drie 

onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. Het BEVT en het bijbehorende Basisnet 

maakt  bij  het  PR  onderscheid  in  bestaande  en  nieuwe  situaties.  Voor  bestaande  situaties  geldt  een 

grenswaarde voor het PR van 10‐5 per jaar ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en 

een  streefwaarde van 10‐6 per  jaar. Voor nieuwe  situaties geldt de 10‐6 waarde als grenswaarde voor 

kwetsbare  objecten,  en  als  richtwaarde  bij  beperkt  kwetsbare  objecten.  In  het Basisnet Weg  en  het 

Basisnet  Water  zijn  veiligheidsafstanden  (PR  10‐6  contour)  opgenomen  vanaf  het  midden  van  de 

transportroute.  Tevens  worden  in  het  Basisnet  de  plasbrandaandachtsgebieden  benoemd  voor 

transportroutes. Hiermee wordt geanticipeerd op de beperkingen voor  ruimtelijke ontwikkelingen die 

samenhangen met deze plasbrandaandachtsgebieden. Het Basisnet  vermeldt dat op  een  afstand  van 

200 meter vanaf de rand van het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het 

ruimtegebruik. 

 

Buisleidingen 

Per  1  januari  2011  is  het  Besluit  externe  veiligheid  buisleidingen  (Bevb)  in werking  getreden.  In  dat 

Besluit wordt aangesloten bij de  risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid  inrichtingen  (Bevi) 

zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij 

de toetsing van externe veiligheidsrisico's van buisleidingen al enkele jaren rekening gehouden met deze 

risicobenadering. Op  grond  van het Bevb dient  zowel bij  consoliderende bestemmingsplannen  als bij 

ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het plaatsgebonden risico en de hoogte van 

het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 

Onderzoek 

Uit  de  risicokaart  blijkt  dat  er  in  en  in  de  nabije  omgeving  van het plangebied  enkele  risicobronnen 

aanwezig zijn.   

 

Risicovolle inrichtingen 

Ten zuidoosten van het plangebied is het recreatiepark Aagtdorperduinen gelegen. Vanwege de opslag 

van propaan is er ter plaatse sprake van een risicovolle inrichting. De propaantank valt onder het Bevi. 

Er is sprake van een PR 10‐6 risicocontour van 30 meter. Deze reikt niet tot het plangebied. Daarnaast is 

er geen sprake van een overschrijding van het groepsrisico.   
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Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Over  de  rijksweg  N9,  traject  N503  (bij  Schagerbrug)  ‐  Ringweg  Alkmaar  (Huiswaarderweg),  ten 

noordoosten van het plangebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Conform het Basisnet weg 

blijkt  dat  de  PR  10‐6  risicocontour  niet  buiten  de  weg  is  gelegen  en  er  ook  geen 

Plasbrandaandachtsgebied (PAG) aanwezig is. Over deze weg worden brandbare gassen vervoert (GF3), 

met een invloedsgebied van 355 meter. Het plangebied ligt niet binnen dit invloedsgebied.   

 

Buisleidingen 

Ten noordoosten van het plangebied liggen op circa 810 meter afstand twee aardgasleidingen, waarvan 

één  van  TAQA  Energy  B.V.  en  één  van  de Gasunie. Het  invloedsgebied  van  deze  leidingen  bedraagt 

respectievelijk 200 en 430 meter en reiken niet over het plangebied. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe 

veiligheid. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van de ontwikkeling dan ook niet in de weg.   

4.10    Bedrijven en milieuhinder 

Normstelling en beleid   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

of andere milieuhinderlijke functies in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:   

 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd;   

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.   

 

Om de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in voldoende mate mee te nemen, 

wordt  in dit plan gebruikgemaakt van de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering  (editie 2009).  In 

deze publicatie  is een  lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten 

zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand 

ten  opzichte  van milieugevoelige  functies  aangegeven  op  grond waarvan  de  categorie‐indeling  heeft 

plaatsgevonden.  De  richtafstanden  gelden  ten  opzichte  van  het  omgevingstype  'rustige  woonwijk'. 

Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en 

stof.   

 

Onderzoek en conclusie 

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van de kern van Schoorl en ten noordoosten van Aagtdorp. In 

de directe omgeving  zijn hoofdzakelijk woningen aanwezig, welke geen milieuhinder veroorzaken. De 

omliggende agrarische gronden vormen geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. Op meer dan 

150 meter zijn ook maatschappelijke en recreatieve functies aanwezig die, gezien de ruime afstand, niet 

van  invloed zijn op de milieusituatie  in het plangebied. Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de 

beoogde ontwikkeling niet in de weg en nader onderzoek is niet noodzakelijk.   

4.11    Ecologie 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora‐ en faunawet, de 

Natuurbeschermingswet  1998  en  het  beleid  van  de  provincie  ten  aanzien  van  het  Natuurnetwerk 

Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) de uitvoering van het plan niet in de weg staan. 

 

Huidige situatie 

Het plangebied bestaat uit met name uit woongebied en  tuin. De  tuin  is aan de noordkant begroeid 

door houtsingels met brede onderbegroeiing. Ten  zuiden  van de  (beoogde) bebouwing  ligt het open 

veld, begrensd door bomensingels met op afstand van elkaar geplante bomen. Ten behoeve van het 

verschuiven van het   
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Beoogde ontwikkelingen 

Het  bestemmingsplan  voorziet  in  een wijziging  van  de  huidige  bebouwingsmogelijkheden  door met 

name  vergroting  en  verschuiving  van  het  bouwvlak. Dit  ten  behoeve  van  de  bouw  van  een  nieuwe 

woning. Hiervoor moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 

 sloopwerkzaamheden;   

 verwijderen beplanting en bomen; 

 (deels) bouwrijp maken; 

 bouwwerkzaamheden. 

 

Normstelling 

Natuurbeschermingswet 1998 en provinciaal beleid 

Het rijksbeleid ten aanzien van de bescherming van soorten (flora en fauna) en de bescherming van de 

leefgebieden van soorten (habitats) is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). 

In  het  kader  van  de  Natuurbeschermingswet  1998  zijn  Natura  2000‐gebieden  (Habitat‐  en/of 

Vogelrichtlijngebieden), natuurmonumenten en landschapsgezichten beschermd. De uitwerking van dit 

nationale  belang  ligt  bij  de  provincies.  De  provincie  Noord‐Holland  werkt  aan  de  aanleg  van  het 

Noord‐Hollandse  deel  van  het  Natuurnetwerk  Nederland  (NNN)  (voorheen  bekend  als  Ecologische 

Hoofdstructuur). Dit  doet  zij  samen met  natuurbeherende  organisaties,  particuliere  terreineigenaren 

zoals agrariërs, gemeenten en waterschappen. Door het NNN hebben dieren meer  ruimte om  zich  te 

verspreiden, voedsel te zoeken en soortgenoten te vinden. Hierdoor nemen hun overlevingskansen toe. 

De  ligging van het NNN  is vastgelegd  in de Structuurvisie Noord‐Holland 2040. Wanneer er ruimtelijke 

ontwikkelingen  in  gebieden  plaatsvinden  die  onderdeel  zijn  van  het  NNN  of  in  belangrijke 

weidevogelgebieden,  geldt  het  nee,  tenzij‐principe.  Bij  ruimtelijke  ontwikkelingen  en  plannen moet 

worden onderzocht of dit effect heeft op de beschermde natuurgebieden en hoe er compensatie moet 

plaatsvinden wanneer er effecten optreden.   

 

Flora‐ en faunawet 

Voor de soortenbescherming  is de Flora‐ en faunawet (hierna 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 verblijfsplaatsen. De 

wet maakt hierbij een onderscheid  tussen  'licht' en  'zwaar' beschermde  soorten.  Indien  sprake  is van 

bestendig  beheer,  onderhoud  of  gebruik,  gelden  voor  sommige, met  name  genoemde  soorten,  de 

verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er  is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover 

deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing 

te verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken. Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze 

ontheffing slechts verleend, indien: 

 er sprake is van een wettelijk geregeld belang; 

 er geen alternatief is; 

 geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 

 

Bij  ruimtelijke ontwikkelingen dient  in het geval van  zwaar beschermde  soorten of broedende vogels 

overtreding  van  de  Ffw  voorkomen  te  worden  door  het  treffen  van  maatregelen,  aangezien  voor 

dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. De Ffw is voor dit plan van belang, omdat bij 

de voorbereiding van een  ruimtelijk plan moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het 

plan niet in de weg staat. 

 

Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het  plangebied  vormt  geen  onderdeel  van  een  natuur‐  of  groengebied met  een  beschermde  status, 

zoals  Natura  2000  of  een  weidevogelleefgebied.  Het  plangebied  maakt  ook  geen  deel  uit  van  het 
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Natuurnetwerk Nederland. Het dichtstbijzijnde onderdeel van het NNN bevindt zich op circa 400 meter 

ten westen van het plangebied op de hoek van de  Jagersweg/de Omloop. Het dichtstbijzijnde Natura 

2000‐gebied Schoorlse Duinen bevindt zich op gelijke afstand.   

 

De beoogde ontwikkeling  leidt niet  tot  areaalverlies,  versnippering,  verstoring of  verandering  van de 

natuurgebieden.  De  ontwikkeling  is  ook  dermate  gering  dat  er  geen  sprake  is  van  toename  van 

verkeersintensiteiten. Er  is daarmee ook geen sprake van een  toename van de stikstofdepositie  in de 

beschermde  natuurmonumenten  of Natura  2000‐gebieden. De Natuurbeschermingswet  1998  en  het 

beleid van de provincie staan de uitvoering van het plan dan ook niet in de weg. 

 

 
Figuur 4.5. Ligging plangebied t.o.v. beschermde natuurgebieden (bron: Provincie Noord‐Holland) 

 

Soortenbescherming   

De huidige ecologische waarden op basis van de Flora‐ en  faunawet zijn vastgesteld aan de hand van 

een quickscan ecologie  (zie Bijlage 3). Uit de quickscan blijkt dat het voorkomen  van matig of  zwaar 

beschermde soorten  is uitgesloten. De bestaande bebouwing bezit geen gaten waarin vleermuizen of 

vogels met vaste rust‐ en verblijfplaatsen zich zouden kunnen ophouden. Voor overige soort(groep)en is 

het gebied verder volledig ongeschikt. Wel vliegen er vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de 

plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen. Effecten op vleermuizen worden derhalve uitgesloten. 

In  verband met het  voorkomen  van  algemene broedvogels  is het wel  van belang om  te  starten met 

werken buiten het broedseizoen of  te werken op een manier dat  vogels niet  tot broeden komen. Er 

komen verder algemene licht beschermde zoogdieren en amfibieën voor. Voor deze algemene soorten 

bestaat een algemene vrijstelling van de Flora‐ en faunawet. 

 

Conclusie 

De  voorgenomen  ontwikkeling  leidt  niet  tot  negatieve  effecten  op  beschermde  natuurgebieden. 

Effecten  op matig  en  zwaar  beschermde  planten‐  en  diersoorten  zijn  tevens  uitgesloten. Het  aspect 

ecologie staat de uitvoering van de beoogde ontwikkeling niet in de weg.   
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Hoofdstuk 5    Juridische planbeschrijving 

5.1    Algemeen 

De  nieuwe  Wet  ruimtelijke  ordening  (Wro)  bepaalt  dat  ruimtelijke  plannen  digitaal  en  analoog 

beschikbaar  zijn.  Dit  brengt  met  zich  mee  dat  bestemmingsplannen  digitaal  uitwisselbaar  en  op 

vergelijkbare  wijze  gepresenteerd  moeten  worden.  Met  het  oog  hierop  stellen  de  Wro  en  de 

onderliggende  regelgeving  eisen waaraan  digitale  en  analoge  plannen moeten  voldoen.  Zo  bevat  de 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012) bindende afspraken waarmee, bij het maken 

van bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden. De SVBP kent (onder meer) hoofdgroepen 

van bestemmingen, een lijst met functie‐ en bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een verplichte 

opbouw van de planregels en het renvooi. In de voorafgaande hoofdstukken zijn de planuitgangspunten 

voor het op te stellen bestemmingsplan weergegeven. Deze uitgangspunten zijn (juridisch) vertaald naar 

het bestemmingsplan.  In dit hoofdstuk wordt de doorvertaling van de plantoelichting naar planregels 

met de verbeelding verwoord. 

5.2    Opzet planbeschrijving 

De  voorliggende  ontwikkeling  betreft  een  wijziging  van  de  huidige  bebouwingsmogelijkheden  door 

vergroting en verschuiving van het bouwvlak. Om de ruimtelijke inpasbaarheid te waarborgen, wordt de 

geldende bouwhoogte verlaagd van 10 naar 8 meter. 

 

In  dit  bestemmingsplan  is  waar  mogelijk  aangesloten  bij  de  regeling  zoals  opgenomen  in  het 

bestemmingsplan 'Schoorl‐kernen en buurtschappen'. Door de inwerkingtreding van het SVBP2012 is de 

opbouw van het bestemmingsplan op enkele punten afwijkend. Daarnaast  is ervoor gekozen  in plaats 

van de bestemming Wonen‐2(a) de bestemming Wonen te hanteren.   

 

De  regels zijn gestructureerd  in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de  inleidende  regels waarin de 

begrippen en de wijze van meten worden uitgelegd. In hoofdstuk 2 wordt op de bestemmingen en hun 

gebruik ingegaan. De algemene regels zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat ten slotte de 

overgang‐ en slotregel. In de volgende paragrafen worden de bestemmingsregels nader beschreven. 

5.3    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. 
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5.4    Bestemmingsregels 

Artikel 3 Tuin 

De  bestemming  Tuin  is  voor  een  groot  deel  van  het  plangebied  opgenomen.  Ter  plaatse  zijn  de 

bouwmogelijkheden beperkt om het open karakter van de omgeving te waarborgen.   

 

Artikel 4 Water 

De  bestemming  Water  geldt  aan  de  noord‐  en  westrand  van  het  plangebied  waar  de  primaire 

waterkering ligt.   

 

Artikel 5 Wonen 

Binnen deze bestemming is de oprichting van één woning mogelijk binnen het bouwvlak. De oppervlakte 

van het hoofdgebouw mag ten hoogste 150 m2 bedragen. Binnen de bestemming zijn ook regels gesteld 

aan  aan‐,  uit‐  en  bijgebouwen  en  bouwwerken,  geen  gebouwen  zijnde.  Onder  voorwaarden  is  de 

uitoefening van aan‐huis‐gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten toegestaan.   

5.5    Algemene regels 

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 

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 afwijkingsregels 

Voor ondergeschikte afwijkingen van het bestemmingsplan  is een algemene bevoegdheid tot afwijken 

opgenomen.  De  onderhavige  regeling  voorziet  in  verband  met  de  gewenste  duidelijkheid,  in  een 

objectieve begrenzing van het toepassingsbereik van de afwijking.   

 

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels   

In dit artikel is een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de overschrijding van 

bestemmingsregels,  indien  dit  noodzakelijk  is  voor  een  technisch  betere  realisering  of  de werkelijke 

toestand van het terrein. De overschrijding mag ten hoogste 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak 

mag met ten hoogste 10% worden vergroot.   

 

Artikel 10 Overige regels   

In deze bepaling is geregeld dat alle wettelijke regelingen, waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden 

zoals deze luidden op het moment van vaststelling van het plan. Daarnaast is in een lid bepaald dat bij 

iedere  ruimtelijke  ontwikkeling  getoetst  moet  worden  of  er  sprake  is  van  voldoende 

parkeergelegenheid. Dit aan de hand van de op dat moment van toepassing zijnde beleidsregels.   

5.6    Overgangsrecht en slotregels 

Artikel 11 Overgangsrecht 

In artikel 3.2.1. van het Bro zijn standaardregels opgenomen met betrekking tot het overgangsrecht voor 

bouwwerken en gebruik. Deze maken onderdeel uit van dit bestemmingsplan.   
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Artikel 12 Slotregel 

Het  laatste  artikel  van  de  planregels  betreft  de  citeertitel  van  het  onderhavige  bestemmingsplan 

Omloop 22. 
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Hoofdstuk 6    Uitvoerbaarheid 

6.1    Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, sub f van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de financiële uitvoerbaarheid van het 

plan. Doorgaans is relevant de vraag of er gemeentelijke kosten zijn en hoe deze verhaald worden. Deze 

vraag omhelst tevens eventuele planschade.   

 

Sinds  de  inwerkingtreding  van  de  Wet  ruimtelijke  ordening  (Wro)  op  1  juli  2008  is  het  onder 

omstandigheden  verplicht  om  aan  het  opstellen  van  een  bestemmingsplan  een  exploitatieplan  te 

koppelen. Een exploitatieplan is niet verplicht indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie van 

de in het plan opgenomen gronden op een andere wijze is verzekerd (artikel 6.12, lid 2 sub a Wro).   

De  begeleiding  van  de  planologische  procedure  is  door  middel  van  het  heffen  van  leges  gedekt. 

Daarnaast is het aanleggen van voorzieningen in het aangrenzende openbaar gebied niet aan de orde en 

wordt het opstellen  van het bestemmingsplan door de  initiatiefnemer bekostigd. Voor de  gemeente 

Bergen  NH.  zijn  derhalve  geen  kosten  verbonden  aan  het  opstellen  en  uitvoeren  van  dit 

bestemmingsplan.  Tussen  de  gemeente  en  de  initiatiefnemer  wordt  een  planschadeovereenkomst 

afgesloten.   

 

De economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is voldoende aangetoond. 

6.2    Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In  het  kader  van  het  wettelijk  vooroverleg  (ex  artikel  3.1.1.  Bro)  is  het  ontwerpbestemmingsplan 

toegezonden aan de diverse overlegpartners. De opmerkingen van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.   

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen tussen 16 juni en 

28 juli. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.   
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Rho Adviseurs voor leefruimte opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek aan de Omloop ong. (toekomstig nr. 2) te Schoorl. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestem-
mingsplanwijziging. 
 
Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de 
onderzoekslocatie, alsmede de bestemmingsplanwijziging. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". 
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De 
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013) 
en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 
2007. 
 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
 
 
2 VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Bergen aanwezige in-

formatie (contactpersoon mevrouw I. Water), informatie verkregen van de opdrachtgever en informa-

tie verkregen uit de op 30 maart 2016 uitgevoerde terreininspectie. 

 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
 
2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-
reindelen binnen een afstand van 25 meter. 
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De onderzoekslocatie (± 950 m²) ligt aan de Omloop ong. (toekomstig nr. 2), circa 1,1 kilometer ten 
zuiden van de kern van Schoorl (zie bijlage 1). Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uit-
maakt, is kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie D, nummer 1467. 
 
Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) op een hoog-
te van circa 0,5 m -NAP. De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn X = 108.801, Y = 523.236. 
 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
De onderzoekslocatie is gelegen in de Aagtdorper polder. Volgens historisch kaartmateriaal uit de 
periode 1850 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik (weide) en 
werd extensief bewoond. Destijds was de huidige Bickerslaan reeds aanwezig. Omstreeks 1927 werd 
ten zuidwesten van de locatie, de huidige woning Bickerslaan 20 gerealiseerd. 
 
Op dit moment is de onderzoekslocatie deels bebouwd. Deze bebouwing is in het verleden in het 
gebruik geweest als woning. Op dit moment is deze echter in gebruik als paardenstal. Van de bebou-
wing is bij de gemeente Bergen geen bouwvergunning bekend. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat 
de bebouwing vermoedelijk reeds vóór de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd is en mogelijk rond 
dezelfde tijd als de Bickerslaan 20. Het overige deel van de locatie is onbebouwd en in gebruik als 
tuin.  
 
Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Bergen bekend, heeft er op de onderzoekslocatie 
nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 
Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activiteiten op de 
onderzoekslocatie. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 
verwachten. Bij de gemeente Bergen zijn geen gegevens aanwezig waaruit blijkt dat er asbesthou-
dende materialen zijn toegepast op of in de (voormalige) bebouwing. 
 
Uit bestudering van luchtfoto's en historisch kaartmateriaal blijkt dat de verkaveling sinds 1850 niet 
veranderd is. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, dem-
pingen of stortingen. 
 
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 
van de onderzoekslocatie. 
 
2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Bergen blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 
 
2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 
 
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende 
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-
gende terreindelen is als volgt: 
 
  

http://www.ahn.nl/
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 aan de noordoostzijde en de zuidwestzijde bevindt zich een tuin; 
 aan de zuidoostzijde bevindt zich een oprit (vanaf Omloop tot aan de achterzijde van 

Bickerslaan 20) en weiland; 
 aan de noordwestzijde bevindt zich de Bickerslaan. 
 
Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 
 
De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving 
van de onderzoekslocatie plaats. 
 
2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
 
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
2.8 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens de huidige bebouwing op de locatie de slopen om hier een nieuw 
woonhuis te kunnen bouwen. Hierbij zal het bouwvlak enigszins verlegd en vergroot worden. 
 
2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 
 
In juli 2015 is de Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart vastgesteld voor de gemeenten 
Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. De onderzoekslocatie is met betrekking tot 
de bovengrond gelegen binnen de bodemkwaliteitszone "B4 - Oudere woongebieden en bedrijven”. 
Binnen deze zone komen in de bovengrond verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK, PCB’s en 
minerale olie voor. Met betrekking tot de ondergrond is de onderzoekslocatie gelegen binnen de bo-
demkwaliteitszone "O5 - Overige woongebieden, bedrijven en buitengebied”. Binnen deze zone ko-
men in de ondergrond eveneens verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK, PCB’s en minerale 
olie voor. 
 
2.10 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een knippige poldervaaggrond 
(gMn53C), die voornamelijk is opgebouwd uit zware zavel. De afzettingen, waarin deze bodem is 
ontstaan, behoren geologisch gezien tot een complexe eenheid van holocene afzettingen. 
 
2.11 Geohydrologie 
 
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 30 m en wordt gevormd door een complexe 
eenheid van holocene afzettingen met daaronder de grove en grindrijke zanden van de Formatie van 
Kreftenheye. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door kleiafzettingen 
van eveneens de Formatie van Kreftenheye (eerste kleiige eenheid). 
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De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 1,0 m -NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 0,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, in oostzuidoostelijke richting.  
 
Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  
 
 
3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-
waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 
aan te wijzen. 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese 
dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
 
4 VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige 
bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemla-
gen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monsternamepunten 
worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de 
grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in 
hoofdstuk 5. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt ge-
bruik gemaakt van te plaatsen peilbuizen. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen 
is beschreven in paragraaf 4.3. 
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. In overleg met de Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord zijn alle boringen uitpandig verricht en is tevens een gedeelte van 
de toekomstige tuin meegenomen in het onderzoek. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop 
aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opge-
nomen. 
 
4.2 Grondonderzoek 
 
4.2.1 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk is op 30 maart 2016 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer R.J.H. 
Denessen. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het 
protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonder-
zoek".  
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In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 6 boringen geplaatst; 4 boringen tot 0,5 m -mv, 
1 boringen tot 1,5 m -mv en 1 boring tot 2,3 m -mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, ten-
einde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde 
materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen 
over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een 
afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.  
 
4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 
 
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak humeus, zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. 
Direct onder de klinkerverharding komt tevens een zeer dunne laag matig grof vulzand voor. Vanaf 
1,5 m -mv bestaat de ondergrond uit zwak siltige klei. 
 
In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van 
het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 
 
4.3 Grondwateronderzoek 
 
4.3.1 Uitvoering veldwerk 
 
In verband met de aanwezige bebouwing is de peilbuis niet centraal op de locatie, maar stroomaf-
waarts van deze bebouwing (filterstelling 1,3-2,3 m -mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis 
van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 30 maart 2016 is ingeschat. 
Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van 
het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aan-
gebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De peilbuis is 
direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het grondwater bemon-
sterd. 
 
4.3.2 Bemonstering 
 
De grondwaterbemonstering is op 12 april 2016 uitgevoerd door de heer R.J.H. Denessen. Deze me-
dewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de 
BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 
 
De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat de EGV een constante waarde werd 
bereikt, met inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het 
voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunst-
stofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermon-
ster ten behoeve van de analyse op metalen is in het veld gefiltreerd. Tabel I geeft een overzicht van 
de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troebelheid. 
 
Tabel I. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater 
 

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
12 april 2016 

 (m -mv) 

Electrisch  Gelei-
dingsvermogen 

(EGV) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 stroomafwaarts 1,3-2,3 0,82 781 37 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 
laboratorium zijn in totaal 2 grondmengmonsters samengesteld (1 grondmengmonster van de boven-
grond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 2 grondmengmonsters en het grondwater-
monster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 
 
- standaardpakket grond: 
 droge stof, organische stof, lutum, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; 
 
- standaardpakket grondwater: 
 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, 

naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 

 
Tabel II geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten. 
 
Tabel II. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 01 (0,00 - 0,50), 02 (0,12 - 0,50), 03 (0,00 - 0,50), 
04 (0,00 - 0,50), 05 (0,00 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50) 

standaardpakket +  
lutum en organische stof 

zand; bovengrond  
(zintuiglijk schoon) 

MM2 01 (0,50 - 1,00), 01 (1,00 - 1,50), 03 (0,50 - 1,00), 
03 (1,00 - 1,50) 

standaardpakket +  
lutum en organische stof 

zand; ondergrond  
(zintuiglijk schoon) 

 
5.2 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus: 
 
- achtergrondwaarde: 
 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouw-

gronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; 
 
- streefwaarde: 
 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten ver-

waarloosbaar worden geacht; 
 
- tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en 

de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden 
uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 

 
- interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering 

of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij 
gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding 
van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-
eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een 
natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 
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In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 
 
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 

 
5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 
 
Tabel III geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden. 
 
Tabel III. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

MM1 01 (0,00 - 0,50), 02 (0,12 - 0,50), 03 (0,00 - 0,50), 
04 (0,00 - 0,50), 05 (0,00 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50) 

- - - 

MM2 01 (0,50 - 1,00), 01 (1,00 - 1,50), 03 (0,50 - 1,00), 
03 (1,00 - 1,50) 

- - - 

 
Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 
overschrijden. 
 
Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 
 

Grondwater- 
monster 

Situering 
peilbuis 

Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

01 stroomafwaarts - zink - 

 
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van Rho Adviseurs voor leefruimte een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd aan de Omloop ong. (toekomstig nr. 2) te Schoorl. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestem-
mingsplanwijziging. 
 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese 
dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak humeus, zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. 
Direct onder de klinkerverharding komt tevens een zeer dunne laag matig grof vulzand voor. Vanaf 
1,5 m -mv bestaat de ondergrond uit zwak siltige klei. 
 
In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-
werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de 
locatie te verwachten. 
 
In de bovengrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. In de ondergrond zijn eveneens geen 
verontreinigingen geconstateerd. 
 
In het grondwater is een lichte overschrijding van de tussenwaarde voor zink geconstateerd. Deze 
matige verontreiniging met zink is echter niet te relateren aan een lokale bron, danwel aan verontrei-
nigingen in de grond. Vooralsnog heeft Econsultancy geen verklaring voor de herkomst van deze 
verontreiniging in het grondwater. Mogelijk is sprake van een verhoogde achtergrondconcentratie aan 
zink in het grondwater. Gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er volgens            
Econsultancy echter géén reden voor een nader onderzoek. 
 
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd 
wordt, op basis van de matige verontreiniging in het grondwater, verworpen. Echter, gelet op de aard 
en mate van verontreiniging, alsmede het ontbreken van een lokale bron en het ontbreken van ver-
ontreinigingen in de grond, bestaan er volgens Econsultancy met betrekking tot de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem dan ook géén belemmeringen voor de bestemmingswijziging van, alsmede de 
nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing. 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 21 april 2016 
 
 
 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Haag

Klinker

Olie/vetafscheider

Ontgravingsdiepte

Ontluchtingspunt

Onverhard

Parkeerplaats

Pomp

Puinverharding

Spoorbaan

Stelconplaat
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Vloeistofdichte vloer

Vulpunt

Water

Zeshoek tegel

Zinkput

 x,x

. . . . . .

. . . . . .

 . . . . . 

. . . . .

P

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 0,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 1,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 1,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 2,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 2,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 3,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 3,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 4,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 4,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 5,0 m -mv

Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm +
boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 120 mm

Asbestgat 30x30x50

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis (diep)

Voorgaande peilbuis

Voorgaande peilbuis (diep)

Peilbuis

Peilbuis (diep)

 -x,x

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verspreiding
verontreiniging onbekend ?

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis (diep)

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis

Kernboring + 
Boring tot 0,5 m -mv +
 

asbestgat 30x30 +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 5,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis (diep)

Legenda

Ontgravingsvak

Niet verontreinigd

Omschrijving
Boringen

Symbool Omschrijving
Symbolen

Symbool Omschrijving
Verontreiniging

Symbool

Asbestverdacht
plaatmateriaal op maaiveld

Hekwerk

X

Bebouwing

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Locatiegrens

Omschrijving
Boringen

Symbool

Sleuf 200x40x50cm 

Betontegel

Siertegel

Grindtegel



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
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Projectcode: 1223.001

Locatie: Omloop ong. (toekomstig nr. 2) te Schoorl

Opdrachtgever: Rho Adviseurs voor leefruimte Boormeester: Dhr. R.J.H. Denessen

Boorprofielen Pagina 1 van 1

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, beigegrijs, Edelmanboor, 
bopb 5cm -mv

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbeige, Zuigerboor

150

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, 
Zuigerboor

230

Boring: 02

0

50

1

klinker0

9

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraalgeel, Edelmanboor, niet 
bemonsterbaar

12

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

50

Boring: 03

0

50

100

150

1

2

3

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, beigegrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbeige, Zuigerboor

150

Boring: 04

0

50

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 05

0

50

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. J.C.J. Linders
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 07-Apr-2016

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Mar-2016

1223.001
2016037132/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 2

Dhr. R.J.H. Denessen 1/2

1223.001

Analysecertificaat

07-Apr-2016/10:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016037132/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.1% (m/m) 82.7Droge stof

S 1.6% (m/m) ds <0.7Organische stof

Q 98.3% (m/m) ds 99.6Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 18mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 28mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 5.8Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM1 01 (0-50) 02 (12-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

MM2 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (50-100) 03 (100-150) 8966569

8966568

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

30-Mar-2016

30-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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1223.001

Analysecertificaat

07-Apr-2016/10:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016037132/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S 1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.056mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)0.37mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1 01 (0-50) 02 (12-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

MM2 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (50-100) 03 (100-150) 8966569

8966568

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

30-Mar-2016

30-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016037132/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 01 (0-50) 02 (12-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0 8966568 01  0  50 05328792081

 8966568 02  12  50 05328792011

 8966568 03  0  50 05328791851

 8966568 04  0  50 05328791861

 8966568 05  0  50 05328791951

 8966568 06  0  50 05328791911

MM2 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (50-100) 03 (100-1 8966569 01  50  100 05328792122

 8966569 03  50  100 05328791942

 8966569 01  100  150 05328791883

 8966569 03  100  150 05328788883

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016037132/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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T.a.v. J.C.J. Linders
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 18-Apr-2016

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-Apr-2016

1223.001
2016043139/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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1223.001

Analysecertificaat

18-Apr-2016/11:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Apr-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016043139/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <20µg/LBarium (Ba)

S 0.31µg/LCadmium (Cd)

S 2.4µg/LKobalt (Co)

S 4.2µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 7.9µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 450µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S 1)0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01-1-1 01 (130-230) 8985308
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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1223.001

Analysecertificaat

18-Apr-2016/11:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Apr-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016043139/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S 1)0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 01-1-1 01 (130-230) 8985308
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016043139/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1-1 01 (130-230) 8985308 01  130  230 08004867021

 8985308 01  130  230 06801847472

 8985308 01  130  230 06801847433
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016043139/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



1223.001

30-03-2016

Dhr. R.J.H. Denessen

2016037132

31-03-2016

07-04-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,6

2

Uitgevoerd

% (m/m) 87,1

% (m/m) ds 1,6 1,600

% (m/m) ds 98,3

% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2410 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 18 28,33 - 10 50 290 530

mg/kg ds 28 66,44 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,056 0,0560

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,37 0,3710 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8966568

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1 01 (0-50) 02 (12-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



1223.001

30-03-2016

Dhr. R.J.H. Denessen

2016037132

31-03-2016

07-04-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 82,7

% (m/m) ds <0,7 0,4900

% (m/m) ds 99,6

% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2410 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 5,8

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 8966569

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (50-100) 03 (100-150)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



1223.001

12-04-2016

Dhr. R.J.H. Denessen

2016043139

13-04-2016

18-04-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <20 14 - 20 50 338 625

µg/L 0,31 0,3100 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 2,4 2,400 - 2 20 60 100

µg/L 4,2 4,200 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300

µg/L 7,9 7,900 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L 450 450 ** 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90 0,6300

µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <1,6 1,120

µg/L <0,20 0,1400 630

µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

1 8985308

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

S

T

I

01-1-1 01 (130-230)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
 
 
 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (S*  0,5 = T  



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 

 

 
 

 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1850 - heden   

Luchtfoto ja 2014   

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 2016  www.bodemdata.nl 

Grondwaterkaart Nederland ja 1995  www.dinoloket.nl 

Bodemloket.nl ja 22 maart 2016   

Informatie van opdrachtgever 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 25 februari 2016 Mevr. D. Gooijers  

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Toekomstig gebruik locatie ja    

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja    

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja    

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 22 maart 2016 Mevr. I. Water  

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja    

Archief ondergrondse tanks 
ja 22 maart 2016 digitaal Bodemloket  

Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord Holland Noord 

Archief bodemonderzoeken ja    

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja    

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 30 maart 2016   

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Verhardingen ja    



 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 
Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 
Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  
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6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 
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<Nummer>48 dB-contour bij 500 mvt/etmaal

Ontvanger : nieuwe woning Waarneemhoogte [m] :    4,5

Rijlijn : Omloop

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] :  3,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] :  4,80
Bodemfactor [-] : 0,00 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  500,00
% 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     30 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,59   94,59   94,59     30 0,00   57,44   55,03   48,37
3 Middelzware Motorvoert...    4,76    4,76    4,76     30 0,00   53,36   50,95   44,29
4 Zware Motorvoertuigen    0,65    0,65    0,65     30 0,00   47,92   45,51   38,85
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     30 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   59,21   56,80   50,14
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 52,23
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 49,82
D_afstand : 6,81 LAeq, nacht : 43,16
D_lucht : 0,04 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 0,00 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0,13 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

25-2-2016 11:10:21, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de sloop van een schuur en de nieuwbouw van een woning aan de Omloop 2 
te Schoorl. Het voorkomen van beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect 
omdat met de plannen effecten kunnen gaan ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Flora- en 
faunawet. Op grond hiervan heeft Rho adviseurs voor leefruimte te Rotterdam aan Adviesbureau 
Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar het 
voorkomen van wettelijk beschermde soorten en om bij het eventueel voorkomen hiervan, aan te geven 
hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning 
gepresenteerd.    
 
  

1.2 Het plangebied en de plannen 

 
Het gebied betreft een schuur met rondom een tuin (zie figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 1 voor 
de exacte ligging). Het plan is om de schuur te slopen om op het perceel een nieuwe woning te realiseren. 
In figuur 2 wordt een foto-impressie gegeven van de situatie rond begin maart 2016 en in figuur 3 wordt 
een beeld gegeven van de plansituatie.   
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van Omloop 2 te Schoorl (rood).  
 
 
 
 
 

 
 

N ▲ 
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Figuur 2. Aanzicht van het plangebied Omloop 2 te Schoorl.  
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Vervolg figuur 2. Aanzicht van het plangebied Omloop 2 te Schoorl.  
 
 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet te verwachten zijn. Anderzijds worden de consequenties 
van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de Flora- en faunawet (hoofdstuk 2) komen achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.   
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Figuur 3. Plansituatie van Omloop 2 te Schoorl.  
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2. FLORA- EN FAUNAWET  
 

2.1 Flora- en faunawet  

 
In de Flora- en faunawet zijn regels gegeven over de bescherming van de in het wild levende planten- en 
diersoorten, mede ter uitvoering van de soortbescherming in de Europese Richtlijnen (Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn). Deze soortenbescherming van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn geïntegreerd in de 
Flora- en faunawet. Deze soortenbescherming houdt in dat handelingen zoals het doden, opzettelijk 
verontrusten, verstoren of vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen, holen, nesten, eieren van dieren 
en het uitgraven, plukken en vernietigen van groeiplaatsen van planten verboden zijn.  
 

Een ruimtelijke ingreep kan gepaard gaan met negatieve effecten op planten en dieren. Om een ruimtelijk 
plan tot uitvoering te kunnen brengen die negatieve effecten heeft op beschermde soorten, is in een aantal 
gevallen een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken noodzakelijk. Om een dergelijke 
ontheffing te kunnen verkrijgen, moet aangetoond worden dat de voorgenomen ruimtelijke ingreep geen 
afbreuk zal doen aan de gunstige staat van instandhouding van de beschermde soorten. Qua mate van 
bescherming kan onderscheid worden gemaakt in de volgende drie beschermingsregimes. 

 
Algemeen voorkomende soorten (categorie 1: lichte bescherming) 
Voor algemeen voorkomende soorten zoals haas, egel, veldmuis, bruine kikker of gewone pad geldt sinds 
begin 2005 een algemene vrijstelling. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd als 
zij worden geschaad op voorwaarde dat met deze soorten goed omgegaan wordt: zij mogen niet onnodig 
gedood of gewond worden en activiteiten dienen buiten de kritieke periode plaats te vinden.  
 
Minder algemeen voorkomende soorten (categorie 2: matige bescherming) 
Voor soorten die minder algemeen voorkomen als eekhoorn, steenmarter, levendbarende hagedis en 
diverse soorten orchideeën geldt dat een ontheffing vereist blijft bij ruimtelijke ingrepen die negatieve 
effecten voor deze soorten hebben. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als wordt gewerkt 
volgens een door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. In zo’n gedragscode 
geeft een sector of initiatiefnemer zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van 
beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het hebben van een gedragscode voor de minder 
algemeen voorkomende soorten is alleen nog een ontheffing nodig voor werkzaamheden die niet conform 
de gedragscode worden uitgevoerd.   
 
Strikt beschermde soorten (categorie 3: strikte bescherming) 

Voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, vanwege de Vogelrichtlijn te beschermen 
vogelsoorten en soorten die zijn opgenomen bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten (o.a. ringslang, hazelworm, boommarter, das en waterspitsmuis) geldt dat een ontheffing 
alleen wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze 
soorten, er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er sprake is van een in of bij 
de wet genoemd belang.   

 

2.2 Rode lijst 

 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Flora- en faunawet.  
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Tussen de Flora- en faunawet en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
'gunstige staat van instandhouding' kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die niet afnemen in aantal (geen 
Rode lijstsoort) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van instandhouding" niet in 
het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen in aantal (soorten die 
wél op de Rode lijst staan) is een uitgebreide effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de 
zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in 
acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en 
hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen van doden en verwonden van 
algemene soorten.  
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3. METHODE  
 

 
Op donderdag 3 maart 2016 is een bezoek gebracht aan het perceel omloop 2 te Schoorl en de directe 
omgeving. Gedurende dit bezoek is dit plangebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk 
voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige 
ecotopen en sporen. Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het 
(potentieel) voorkomen van beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden 
beheerd voor een veel groter gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot 
gebied, namelijk op kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter 
schaalniveau in verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 

 
Het perceel aan de Omloop 2 te Schoorl bezit geen vegetaties die het pioniersstadium niet zijn ontgroeid. 
Op grond hiervan kunnen beschermde plantensoorten worden uitgesloten. De aanwezige ecotopen zijn 
ongeschikt voor beschermde planten. Gedurende het verkennend veldonderzoek zijn geen beschermde 
plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt het 
voorkomen van en effecten op beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 

 

4.2 Vleermuizen 

 
Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen kan worden uitgesloten. In bebouwing zijn geen 
gaten of openingen vastgesteld die in potentie geschikt zijn als kolonie- en/of paarplaats van 
gebouwbewonende vleermuizen zoals de gewone dwergvleermuis of laatvlieger. Het ontbreekt verder aan 
bomen met gaten waarin vleermuizen zich kunnen ophouden.  
 
Voor overwinteringsplaatsen is de bebouwing niet geschikt omdat de gebouwen te droog zijn en te veel 
aan temperatuurveranderingen onderhevig zijn. Geschikte invliegopeningen ontbreken tevens waardoor 
de toegang ontbreekt.  
 
Gelet op het feit dat er in potentie geen verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen zijn in de bebouwing en 
bomen zijn de daaraan gekoppelde vliegroutes eveneens uit te sluiten. De bebouwing en opgaande 
beplanting is ook niet rechtlijnig in relatie tot de omgeving waardoor het niet aannemelijk is dat deze 
functioneert als vliegroute. De opstallen worden daarnaast herbouwd waardoor oriëntatiemogelijkheden 
blijven bestaan. Effecten op vliegroutes worden derhalve uitgesloten.  
 
Het voorkomen van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet aansluiten op het plangebied Omloop 2 te Schoorl. 
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied van vorm veranderen. Mogelijk foerageert er gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger. Het plangebied is nu niet van waarde als essentieel foerageergebied 
doordat het gebied gecultiveerd is en in de toekomst zal deze functie niet doen verminderen. Effecten op 
de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 

4.3 Overige zoogdieren  

 
Het is mogelijk dat ter plaatse van het plangebied de huismuis leeft. Deze soort is niet beschermd.  
Verder bestaat er de mogelijk dat mol, bosmuis en huisspitsmuis voorkomen. Voor deze algemene soorten 
bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet. Het voorkomen van matig of zwaar 
beschermde soorten wordt, gelet op de aanwezige ecotopen en de ligging uitgesloten.  
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4.4 Broedvogels 

 
Het voorkomen van algemene broedvogels in het cultuurgroen (tuin) en bomen is mogelijk in de vorm van 
bijvoorbeeld merel, zanglijster, zwartkop, roodborst, winterkoning en gaai. In verband met het voorkomen 
van algemene broedvogels wordt aangeraden om te werken buiten het broedseizoen of op een manier dat 
de vogels niet tot broeden komen. Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet worden overtreden.  
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op donderdag 3 maart 2016 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties in de bebouwing aangetroffen die eventueel van waarde zouden kunnen zijn voor 
gebouwbewonende vogels zoals huismus en gierzwaluw. Het ontbreekt namelijk aan geschikte gaten 
waarin huismus en gierzwaluw kunnen broeden. In de bomen zijn geen (oude) nesten van roofvogels 
aangetroffen. Op grond hiervan worden effecten op vogels met jaarrond beschermde nesten uitgesloten.   
 
 

4.5 Amfibieën 

  
Als gevolg van het nagenoeg volledige in cultuur zijn van het perceel en het ontbreken van 
oppervlaktewater, wordt het voorkomen van matig en zwaar beschermde amfibieën uitgesloten. In de tuin 
kunnen wel algemene soorten voorkomen. Het plangebied is mogelijk landhabitat voor de kleine 
watersalamander, bruine kikker, gewone pad en bastaard groene kikker / grote groene kikker. Deze 
soorten zijn licht beschermd en niet bedreigd. Voor deze licht beschermde soorten bestaat een algemene 
vrijstelling van de Flora- en faunawet.  

 

4.6 Vissen 

 
Als gevolg van het ontbreken van oppervlaktewater ter plaatste van het perceel, wordt het voorkomen van 
(beschermde) vissen uitgesloten.  
 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de verspreiding van reptielen en de huidige inrichting (zie Ravon.nl, Cremers & Delft 1999), kan de 
aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
 

4.8 Overige 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied aan de Omloop 2 te Schoorl, kan de 
aanwezigheid van beschermde geleedpotigen en mollusken worden uitgesloten. Matig en zwaar 
beschermde overige soorten komen alleen voor in specifieke ecotopen als zandverstuivingen, heide en 
vennen, e.d.. Dergelijke ecotopen komen niet voor. 
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 

 
 
Er zijn plannen voor de sloop van een schuur en de nieuwbouw van een woning aan de Omloop 2 te 
Schoorl. Deze activiteiten zouden kunnen samen gaan met effecten op beschermde soorten. Op grond 
hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde planten- en 
diersoorten.  
 
Er is vastgesteld dat het voorkomen van matig of zwaar beschermde soorten is uitgesloten. De bebouwing 
bezit geen gaten waarin vleermuizen of vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen zich zouden kunnen 
ophouden. Voor overige soort(groep)en is het gebied verder volledig ongeschikt. Wel vliegen er 
vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen. Effecten 
op vleermuizen worden derhalve uitgesloten. In verband met het voorkomen van algemene broedvogels is 
het van belang om te starten met werken buiten het broedseizoen of te werken op een manier dat vogels 
niet tot broeden komen. Er komen verder algemene licht beschermde zoogdieren en amfibieën voor. Voor 
deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet.  
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op matig en zwaar beschermde planten- en 
diersoorten uitgesloten; de realisatie en uitvoering van het plan aan de Omloop 2 te Schoorl is niet in strijd 
met het gestelde binnen de Flora- en faunawet. 
 
 
 
 
  
 



Quick scan Flora- en faunawet Omloop 2 te Schoorl. 
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2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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Hoofdstuk 1    Inleidende regels 

 

Artikel 1    Begrippen 

1.1    plan 

het bestemmingsplan Omloop 22 als vervat in het GML‐bestand 

NL.IMRO.0373.BPG04010Omloop22‐C001 van de gemeente Bergen (NH.). 

1.2    bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels. 

1.3    aan‐ en uitbouw 

een aan een hoofdgebouw aangebouwd (deel van het) gebouw dat in directe verbinding staat met het 

hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en in 

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.4    aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waarvoor ingevolge dit 

bestemmingsplan regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden. 

1.5    aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

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 opgravingsvergunning beschikt. 

1.9    archeologische waarde 

de in een gebied aanwezige waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen in de 

bodem en uit het verleden. 
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1.10    bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.11    bestemmingsgrens 

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

1.12    bestemmingsvlak 

een op de verbeelding aangegeven vlak met eenzelfde bestemming. 

1.13    bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.14    bijgebouw 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en dat 

niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden 

van het hoofdgebouw en in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.   

1.15    bouwen 

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk. 

1.16    bouwgrens 

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

1.17    bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, met inbegrip van de gronden met de bestemming Tuin, waarop 

ingevolge deze 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 of 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.21    bouwwerk, geen gebouw zijnde 

ieder bouwwerk dat niet kan worden aangemerkt als gebouw. 

1.22    gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt. 

1.23    hoofdgebouw 

een gebouw of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet 

op die bestemming het belangrijkst is. 
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1.24    kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, niet zijnde 

thuisprostitutie, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een 

ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

1.25    overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, die direct en duurzaam met de 

aarde is verbonden. 

1.26    overkapping   

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak. 

1.27    paardenbak 

een door middel van een afscheiding van een perceel afgezonderd stuk grond kennelijk ingericht en 

bedoeld voor het africhten en/of trainen van paarden, het uitoefenen van de paardensport dan wel het 

vrij laten loslopen van paarden, meestal als uitloop van een stal. 

1.28    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. 

1.29    woning 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
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Artikel 2    Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1    afstand 

afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden 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 gebouw 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren. 

2.4    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. 

2.5    oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

2.6    vloeroppervlakte 

de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 
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Hoofdstuk 2    Bestemmingsregels 

Artikel 3    Tuin 

3.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, 

groenvoorzieningen en water. 

3.2    Bouwregels 

3.2.1 Algemeen 

Op de gronden zijn ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

toegestaan met uitzondering van paardenbakken, bouwwerken voor mestopslag, tredmolens en 

lichtmasten. 

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. de hoogte van erf‐ en perceelafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1 m 

bedragen en elders ten hoogste 2 m; 

b. in afwijking van het bepaalde in sub a mag de hoogte van erf‐ en perceelafscheidingen op zijerven 

grenzend aan wegen ten hoogste 2 meter bedragen, met dien verstande dat: 

1. de hoogte van 2 m uitsluitend is toegestaan achter (het verlengde van) de achtergevel van het 

hoofdgebouw; 

2. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn, die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en 

de zijdelingse perceelsgrens, minder dan 5 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens 

minimaal 1 m moet bedragen; 

3. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en 

de zijdelingse perceelsgrens tussen de 5 en 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens 

minimaal 2 moet bedragen; 

4. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en 

de zijdelingse perceelsgrens ten minste 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens 

minimaal 3 m moet bedragen; 

c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 1 m bedragen. 

3.3    Afwijken van de bouwregels 

3.3.1    Aan‐ en uitbouwen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 ten behoeve 

van aan‐ en uitbouwen aan het hoofdgebouw met dien verstande dat: 

a. de  diepte  van  aan‐  en  uitbouwen  ten  hoogste  1,5 m  bedraagt  gemeten  vanuit  de  voor‐  en/of 

zijgevel van het hoofdgebouw; 

b. de  breedte  van  aan‐  en  uitbouwen  aan  de  voorgevel  van  het  hoofdgebouw  ten  hoogste  50% 

bedraagt van de voorgevel van het hoofdgebouw; 
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c. de  lengte van aan‐ en uitbouwen aan de zijgevel ten hoogste 50% bedraagt van de  lengte van de 

zijgevel van het hoofdgebouw; 

d. de bouwhoogte van aan‐ en uitbouwen niet meer bedraagt dan de hoogte van de begane grondlaag 

van het hoofdgebouw; 

e. het  straat‐  en  bebouwingsbeeld  niet  onevenredig  wordt  aangetast  door  het  verlenen  van  een 

omgevingsvergunning voor het afwijken. 

3.4    Specifieke gebruiksregels 

Het is niet toegestaan om gronden in gebruik te nemen/hebben of te laten gebruiken voor 

paardenbakken en mestopslag. 
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Artikel 4    Water 

   

4.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterlopen en ‐wegen, waterhuishouding en waterberging; 

b. behoud, bescherming en aanleg van duinrellen. 

4.2    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

 

4.2.1    Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Water' zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of de 

volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 

b. het aanleggen van duikers en bruggen of het vergraven van reeds aanwezige duikers en bruggen; 

c. het aanleggen van taluds of het vergraven of ontgraven van reeds aanwezige taluds; 

d. het vergraven of dempen van aanwezige waterlopen; 

e. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen. 

 

4.2.2    Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van lid 4.2.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a.    normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 

b.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

c.    reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

 

4.2.3    Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 4.2.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar indien het 

waterkeringsbelang door de activiteiten niet onevenredig wordt geschaad, hetgeen ter advisering wordt 

voorgelegd aan de beheerder van de waterkering. 
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Artikel 5    Wonen 

5.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' 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. 

5.2    Bouwregels 

4.2.1 Algemeen 

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

a. hoofdgebouwen en aan‐ en uitbouwen; 

b. bijgebouwen en overkappingen; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van paardenbakken, bouwwerken voor 

mestopslag, tredmolens en lichtmasten 

d. het bouwperceel mag voor ten hoogste voor 35% bebouwd worden met gebouwen en 

overkappingen. 

 

4.2.2 Hoofdgebouwen 

a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak; 

b. per bouwvlak is ten hoogste 1 hoofdgebouw toegestaan; 

c. de oppervlakte van een hoofdgebouw mag ten hoogste 150 m2 bedragen; 

d. de goot‐ en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven. 

 

4.2.3 Aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

a. aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 1 m 

achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst; 

b. de afstand van aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens 

dient ten minste 2 m te bedragen; 

c. vrijstaande bijgebouwen mogen in of op een afstand van ten minste 1 m tot de zijdelingse 

perceelsgrens worden gebouwd; 

d. de gezamenlijke oppervlakte aan aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten 

hoogste 75 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; 

e. de oppervlakte per vrijstaand bijgebouw mag niet meer bedragen dan 50 m²; 

f. de diepte van een aan‐ of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping aan de 

achtergevel van een hoofdgebouw mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit de achtergevel 

van het hoofdgebouw; 

g. de breedte van een aan‐ of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping mag 

ten hoogste 3,5 m bedragen gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw; 

h. de bouwhoogte van aan‐ en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde 

overkappingen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het 

hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m; 

i. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag ten hoogste 3 m en 

de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen; 

j. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen; 

k. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub h en i worden 

overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste 1/3 van de 

oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m. 
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4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde 

a. de hoogte van erfafscheidingen voor de voorgevellijn mag ten hoogste 1 m bedragen en elders ten 

hoogste 2 m; 

b. in afwijking van het bepaalde in sub a mag de hoogte van erf‐ en perceelafscheidingen op zijerven 

grenzen aan wegen ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande dat:   

1. de hoogte van 2 m uitsluitend is toegestaan achter (het verlengde van) de achtergevel van het 

hoofdgebouw; 

2. indien de afstand tussen de voorgevellijn en de zijdelingse perceelsgrens minder dan 5 m 

bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens minimaal 1 m moet bedragen; 

3. indien de afstand tussen de voorgevellijn en de zijdelingse perceelsgrens tussen de 5 m en 10 

bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens minimaal 2 m moet bedragen; 

c. zwembaden dienen op een afstand van ten minste 5 m tot de perceelsgrenzen te worden 

gesitueerd; 

d. zwembaden dienen op een afstand van ten minste 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van 

het hoofdgebouw te worden geplaatst; 

e. de oppervlakte van een zwembad mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 50 m²; 

f. de bouwhoogte van zwembaden mag niet meer bedragen dan 50 cm; 

g. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag ten hoogste 3 

m bedragen. 

5.3    Afwijken van de bouwregels 

4.3.1 Paardenbakken   

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.1 onder c ten 

behoeve van het realiseren van paardenbakken, met dien verstande dat: 

a. de grootte van het bouwperceel ten minste 2.000 m² bedraagt; 

b. de paardenbak uitsluitend is toegestaan achter de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw; 

c. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m² bedraagt; 

d. ten hoogste 25% van het bouwperceel mag worden ingericht als paardenbak; 

e. de paardenbak zich op een afstand van ten minste 25 m van woningen van derden bevindt en ten 

minste 5 m van de perceelsgrenzen; 

f. in afwijking van het bepaalde in sub e mag de afstand tot woningen van derden ten minste 15 m 

bedragen indien tussen de paardenbakken en de aangrenzende percelen gebiedseigen gesloten 

beplanting wordt gerealiseerd; 

g. er mag geen sprake zijn van buitenverlichting van de paardenbak; 

h. de hoogte van de omheining van de paardenbak bedraagt ten hoogste 1,5 m. 

 

4.3.2 Kap op aan‐ en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.3 onder i ten 

behoeve van een kap op aan‐ en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, met dien verstande dat: 

a. de afwijking uitsluitend is toegestaan indien een kap in verband met afstemming op de 

karakteristiek van de woning, wenselijk is; 

b. de goothoogte van de aan‐ of uitbouw en aangebouwde bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 

de in lid 4.2.3 onder i genoemde bouwhoogte en de maximum bouwhoogte mag niet meer 

bedragen dan 5 m;   

c. afwijking niet mag leiden tot onevenredige aantasting van de gebruikswaarde van naburige erven. 

5.4    Specifieke gebruiksregels 

4.4.1 Algemeen 

Het is niet toegestaan om: 

a. gronden in gebruik te nemen/hebben of te laten gebruiken voor paardenbakken en mestopslag; 

b. gebouwen te gebruiken of te laten gebruiken voor het stallen van paarden; 

c. bijgebouwen te gebruiken voor bewoning. 
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4.4.2 Aan‐huis‐gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

Onder de uitoefening van aan‐huis‐gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, 

in samenhang met het wonen, wordt verstaan het gebruik door de bewoner van gedeelten 

van woningen en de daarbij behorende bebouwing ten behoeve van aan‐huis‐gebonden 

beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover: 

a. het vloeroppervlak ten behoeve van aan‐huis‐gebonden beroepen en de kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van de woning, inclusief 

aan‐ en uitbouwen, met een maximum van 50 m²; 

b. ten behoeve van de aan‐huis‐gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in 

voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt voorzien; 

c. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale 

afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd 

beperkte verkoop die ondergeschikt is en gelieerd aan de uitoefening van de betrokken 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

5.5    Afwijken van de gebruiksregels 

4.5.1 Paardenbakken, mestopslag en het stallen van paarden 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.4.1 onder a en b 

ten behoeve van het gebruik van gronden voor paardenbakken en mestopslag en het gebruik van 

bijgebouwen voor het stallen van paarden, met dien verstande dat: 

a. de regels in lid 4.3.1 van overeenkomstige toepassing zijn; 

b. het bijgebouw voor maximaal 2 paarden mag worden gebruikt; 

c. in afwijking van het bepaalde in sub b mag het bijgebouw voor maximaal 5 paarden worden 

gebruikt indien de gronden grenzen aan het landelijk gebied en indien voorts meer dan 1,5 ha 

weidegrond aanwezig is aansluitend aan het woonperceel; 

d. de afstand van het bijgebouw tot woningen van derden ten minste 15 m bedraagt; 

e. de afstand van mestopslag tot woningen van derden ten minste 50 m bedraagt en tot de 

perceelsgrenzen ten minste 5 m; 

f. in afwijking van het onder e bepaalde mag de afstand tot woningen van derden ten minste 25 m 

bedragen indien de mest wordt opgeslagen in luchtdichte containers. 
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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. 
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Artikel 7    Algemene bouwregels 

7.1    Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen mogen worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m 

bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt en de 

oppervlakte niet meer dan 6 m²; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m 

bedraagt. 
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Artikel 8    Algemene afwijkingsregels 

8.1    Maten en bouwgrenzen 

Het bevoegd gezag kan ‐ tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is ‐ 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 ten hoogste 3 m 

bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 

de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 
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Artikel 9    Algemene wijzigingsregels 

9.1    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 meter 

bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 
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Artikel 10    Overige regels 

10.1    Voldoende parkeergelegenheid 

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden 

gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende 

parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden; 

b. bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van op dat moment van toepassing zijnde 

beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid; 

c. bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden 

toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen 

onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie. 
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Hoofdstuk 4    Overgangs‐ en slotregels 

Artikel 11    Overgangsrecht 

11.1    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 voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. eenmalig kan in afwijking van sub a een omgevingsvergunning worden verleend voor het vergroten 

van de inhoud van een bouwwerk zoals 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 overgangsregeling van dat plan. 

 

11.2    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. 
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Artikel 12    Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Omloop 22'. 
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