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Hoofdstuk 1

1.1

Inleiding

Aanleiding

Direct ten noorden van de woning Delverspad 2 is momenteel een (agrarisch) loon- en
grondbewerkingsbedrijf gevestigd met op het eigen terrein stalling van de bedrijfsvoertuigen (tractoren,
bedrijfsauto en tankauto met kraan). De eigenaar, wonend te Delverspad 2, heeft het voornemen de
bedrijfsvoering te beëindigen en een deel van de bestaande bedrijfsbebouwing te slopen. De eigenaar en
initiatiefnemer heeft de wens hier een nieuwe woning te realiseren (Delverspad 2a). De woning
behorende bij Delverspad 2 zal worden verkocht.
Ter plaatse van het plangebied vigeren de bestemmingen 'Bedrijf' en 'Agrarisch met waarden Lanschappelijke waarden'. De beoogde ontwikkeling is niet mogelijk op basis van deze bestemmingen en
past niet binnen het vigerend bestemmingsplan 'Kernen Egmond' van de gemeente Bergen NH,
vastgesteld op 27 juni 2013. Om de nieuwe woning mogelijk te maken, dienen de bestemmingen te
worden gewijzigd in een woonbestemming conform het bestemmingsplan 'Kernen Egmond'.
De gemeente Bergen NH heeft aangegeven medewerking te willen verlenen aan het opstellen van een
nieuw juridisch-planologisch kader voor het betreffende perceel.

1.2

Ligging plangebied

Het projectgebied is gelegen tussen de kernen van Egmond aan de Hoef en Egmond aan Zee. Het
plangebied ligt aan een voor gemotoriseerd verkeer doodlopende weg aan het Delverspad. Het
Delverspad is aangesloten op de Egmonderstraatweg. Dit is de doorgaande weg tussen Egmond aan den
Hoef en Egmond aan Zee. Het plangebied wordt omringd door (recreatie) woningen. In figuur 1.1 is de
ligging van het plangebied weergegeven.
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Figuur 1.1 Ligging plangebied in rood (bron: Google Maps)

1.3

Vigerend plan

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Kernen Egmond', vastgesteld op 27 juni 2013. De
gronden waar het plangebied betrekking op heeft, hebben de bestemming 'Bedrijf' en 'Agrarisch met
waarden - Landschappelijke waarden' (AW-L). Aan de westzijde van het plangebied, in de bestemming
AW-L ligt de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenbak'. In de bestemming 'Bedrijf' is een
bouwvlak opgenomen en geldt een goot- en bouwhoogte van 3m respectievelijk 6,5m.
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Figuur 1.2 Vigerend bestemmingsplan (bron: gemeente Bergen NH)
De gewenste ontwikkeling van een woning is niet mogelijk op basis van het vigerend bestemmingsplan Er
moet een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden, waardoor het mogelijk wordt om de nieuwe woning
te realiseren.

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

2.1

Planbeschrijving

Bestaande situatie

Omgeving
De omgeving van het Delverspad kenmerkt zich voornamelijk door de woonfunctie. Aan het Delverspad
liggen meerdere burgerwoningen. Ook aan de Egmonderstraatweg, de hoofdweg tussen Egmond aan den
Hoef en Egmond aan Zee zijn voornamelijk woningen gesitueerd. Direct ten westen van het plan gebied
ligt een recreatieterrein (Roompot Vakanties Kustpark Egmond aan Zee) voor dag- en verblijfsrecreatie.
Ten oosten van het plangebied staat een molen, ook wel bekend onder de naam De Koffiemolen. Direct
ten noorden van het plangebied liggen de uitgestrekte duingebieden "Schoorlse Duinen” en het
“Noordhollands Duinreservaat". Direct ten zuiden, aansluitend op het plangebied ligt de woning,
Delverspad 2, van de initiatiefnemer.
Plangebied
Het plangebied heeft momenteel een tweetal functies. Het zuidelijke gedeelte rondom de bebouwing
wordt gebruik door Loonbedrijf A. W.H. Beukeveld B.V. De bebouwing wordt gebruikt voor de opslag van
machines en goederen. De overige gronden worden gebruikt als weidegrond.
Het plangebied wordt direct ontsloten aan het Delverspad. Deze aan de noordzijde voor gemotoriseerd
verkeer doorlopende weg, sluit aan de zuidzijde aan op de Egmonderstraatweg. Aan de noordzijde van
het Delverspad leidt een voet-/ fietspad naar het buitengebied van de gemeente Bergen NH.
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Figuur 2.1 Huidige situatie plangebied (bron: Google Streetview)

2.2

Beoogde ontwikkeling

De initiatiefnemer heeft het voornemen om de bestaande bedrijfsvoering te beëindigen en de
bedrijfsbebouwing en opstallen aan de westzijde van het perceel te slopen. Hiervoor in de plaats dient
één nieuwe woning, Delverspad 2a, gerealiseerd te worden in de lijn van de naastgelegen woningen. De
initiatiefnemer zal vervolgens de nieuwe woning gaan bewonen en de huidige woning, Delverspad 2, zal
worden verkocht.
Momenteel is ter plaatse van het plangebied 240 m2 aan bedrijfsbebouwing aanwezig. Het voornemen
voorziet in de sloop van circa 200 m2 bebouwing. Een van de gebouwtjes blijft behouden en zal in gebruik
worden genomen als vrijstaand bijgebouw bij de nieuwe woning Delverspad 2a. De nieuwe woning krijgt
een oppervlakte van maximaal 120 m2. Daarbij mag op het perceel maximaal 150 m2 worden bebouwd
ten behoeve van aan- en bijgebouwen en overkappingen. Het maximaal te bebouwen oppervlak ligt
daarmee op 270 m² en neemt dus met maximaal 30 m2 toe. Deze beperkte toename valt te
verantwoorden omdat de ontwikkeling ervoor zorgt dat de bestaande bedrijfsvoering wordt beëindigd.
De huidige bedrijfsvoering geeft de nodige overlast voor omwonenden. Met de bedrijfsbeëindiging
ontstaat een verbetering en toename van het woon- en leefgenot in de directe omgeving van het
Delverspad.
Door de initiatiefnemer is momenteel nog geen concreet bouwplan voor de nieuwe woning ingediend.
Wel is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waar kaders worden geschapen voor de nieuw te bouwen
woning. In het beeldkwaliteitsplan staat daarnaast beschreven op welke wijze de woning dient te worden
ingepast in de omgeving van het Delverspad. Hierbij worden uitspraken gedaan ten aanzien van de
landschappelijke inpassing van de woning, waaronder de wijze hoe omgegaan dient te worden met groen.
Het beeldkwaliteitsplan is als bijlage 4 opgenomen bij dit bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan
wordt onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota, zodat de kaders die zijn beschreven ook
daadwerkelijk als toetsingskader gaan dienen voor een concreet bouwplan.
Onderstaand zijn integraal de kaders uit het beeldkwaliteitsplan opgenomen. Een verdere beschrijving
van de kaders is het beeldkwaliteitsplan (bijlage 4) opgenomen.
Landschap
Het plangebied wordt omsloten door woonbebouwing. Om de nieuwe woning goed in te passen in deze
omgeving en ervoor te zorgen dat de beleving van de groene en dorpse, haast landelijke uitstraling
behouden blijft, is een zorgvuldige inrichting van de voorzijde van de kavel en de kavelranden van belang.
Daarom zijn een aantal eisen gesteld om de overgang met en het beeld vanuit de openbare ruimte op de
kavel en de woning een goede basiskwaliteit te geven.
 Groene inrichting van de voortuin / het voorerf.
 De kavelranden langs het openbaar gebied worden met groen vormgegeven. Dit betekent dat er
gewerkt wordt met lage hagen en/of andere streekeigen beplanting (ca. 1.2 m hoog) eventueel
gecombineerd met een laag en open hekwerk.
 De openheid en het zicht over de kavel moet als beeld overeind blijven. Geen schuttingen of tuinen.
Daarnaast zijn de overgangen naar naastliggende kavels van belang. Er wordt vooral gestreefd naar
vriendelijke en subtiele overgangen: denk hierbij aan hagen, open hekjes en begroeiing. De bestaande
haag langs de noordzijde van de kavel is hier reeds een goed voorbeeld van.
Architectuur
Op de relatief ruime besloten kavel is plaats voor één vrijstaande woning. Om de aansluiting te maken
met de omgeving wordt gezocht naar een dorpse tot landelijke uitstraling: Dit betekent dat een
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baksteenarchitectuur ingezet kan worden (gecombineerd met hout), met een zorgvuldige detaillering
waarbij ruimte is voor moderne accenten. De opzet van de woning vormt een eenvoudige duidelijke
hoofdvorm. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
Massa, rooilijn en oriëntatie
 De woning heeft een hoogte van maximaal één bouwlaag met een kap (goothoogte max. 4 m,
bouwhoogte max. 8 m).
 De woning wordt met de voorgevel duidelijk georiënteerd op Delverspad.
 Het grondoppervlak van de woning (exclusief aan en uitbouwen) mag ten hoogste 120 m2 bedragen
(exclusief bij- en aanbouwen).
 De voorgevellijn ligt verder achterop de kavel dan de naastgelegen woningen, zodat een open zicht
over de kavel blijft behouden.
Daklandschap
 De woning wordt afgedekt met een kap. Tent- en zadeldak, mansardekap en schilddak zijn toegestaan
om en dorpse afwisseling in het straatje te krijgen.
 Er mag ook een samengestelde kapvorm worden toegepast.
 Wolfseinden passen niet in deze omgeving.
Materiaal- en kleurgebruik
 Traditioneel materiaalgebruik voor de hoofdvlakken: baksteen in bruin- of roodtinten en/of hout.
 Verbijzonderingen kunnen in afwijkende materialen worden vormgegeven zoals beton, glas, hout of
zink.
 De pannen hebben antraciet, zwarte of rode kleur en zijn ongeglazuurd (mat).
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Hoofdstuk 3

3.1

Beleidskaders

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. Het toevoegen
van één enkele woning in een stedelijke omgeving wordt niet gezien als een stedelijke ontwikkeling
(jurisprudentie: 'ABRvS 18 december 2013, 201302867/1/R4' en 'ABRvS 14 januari 2014, nr.
201308263/2/R4'). Er is geen sprake van verstedelijking. 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 NoordHollandse 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
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe woning in het door de
provincie aangewezen landelijk gebied. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt de aanwezige
bedrijfsbebouwing gesaneerd. De locatie van de bedrijfsbebouwing valt binnen de indicatieve BBG kaart
van de structuurvisie. Deze locatie is echter niet logisch om de nieuwe woning te bouwen. Passend in het
bebouwingslint van de woningen aan het Delverspad is logischer en past beter in de omgeving. De
gekozen locatie valt daardoor net buiten het BBG en ligt tevens binnen het NNN.
De provincie streeft ernaar om prive-huizen en tuinen niet te begrenzen als NNN. Hierop is de begrenzing
van het NNN in het verleden al op aangepast. Ten aanzien van onderhavige ontwikkeling geldt dat op
basis van het huidig gebruik (paardenweide bij de woning en bedrijfserf) deze aanpassing al plaats had
moeten vinden. Met in ogenschouw genomen dat het plangebied, momenteel reeds in gebruik is als privé
gebied en geen agrarische functie meer vervult, kan worden gesteld dat het realiseren van de nieuwe
woning met privé tuin passend is binnen de kader van de structuurvisie. Daarbij geldt dat het voornemen
voorziet in de sanering van een bedrijfslocatie nabij het NNN. Deze ontwikkeling draagt dan ook indirect
bij aan de kwalitatieve verbetering van het NNN.
Ten aanzien van het ontwikkelen van een woning buiten het BBG geldt dat het voornemen voorziet in de
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sanering van de bestaande bedrijfsbebouwing en functiewijziging naar wonen. Deze ontwikkeling is
mogelijk binnen de kaders van de structuurvisie. Ten aanzien van het wijzigen van de functie en het
bouwen van een nieuwe woning zijn in de provinciale ruimtelijke verordening voorwaarden opgenomen.
Het voornemen zorgt voor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het landschap, waarbij de bestaande
kwaliteiten van het landschap niet worden aangetast.
De Structuurvisie Noord-Holland 2040 staat de ontwikkeling niet in de weg.

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
In de PRV is een regeling opgenomen voor woningbouw in het landelijk gebied, waarbij het uitgangspunt
is dat nieuwe woningen in principe niet zijn toegestaan. In artikel 13 van de PRV is beschreven onder
welke voorwaarden nieuwe woningbouw in landelijk gebied wel is toegestaan.
Onderstaand volgt deze toetsing per relevant artikel uit de PRV.
Landelijk gebied
In artikel 13, lid 1 is bepaald dat een bestemmingsplan niet voorziet in nieuwe woningbouw in het landelijk
gebied. Lid 2 bevat echter een mogelijkheid om hiervan af te wijken, indien:
a. nieuwe woningbouw in overeenstemming is met de provinciale woonvisie 2010-2020 (vastgesteld bij
besluit van 27 september 2010, nr. 62) en de door gedeputeerde staten en de regiogemeenten
vastgestelde regionale actieprogramma's;
b. nieuwe woningbouw in overeenstemming is met de door gedeputeerde staten vastgestelde
provinciale woningbouwmonitor en provinciale woningbouwprognose;
c. nieuwe woningbouw niet kan worden gerealiseerd door herstructureren, intensiveren, combineren
of transformeren binnen bestaand bebouwd gebied en;
d. het bepaalde in artikel 15 in acht wordt genomen.
Ruimtelijke kwaliteitseis ingeval van verstedelijking in het landelijk gebied (artikel 15)
Artikel 15 luidt als volgt:
lid 1
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Een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking
als bedoeld in de artikelen 12, 13, 13a en 14 in het landelijk gebied, voldoet aan de uitgangspunten zoals
vermeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (PS d.d. 21 juni 2010) ten aanzien van:
a. de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden als bedoeld in
artikel 8;
b. de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd;
c. de openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis;
d. de historische structuurlijnen;
e. cultuurhistorische objecten;
Lid 2
De toelichting van een bestemmingsplan geeft aan in welke mate ten aanzien van de in het eerste lid
bedoelde functies rekening is gehouden met:
a. de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap;
b. de ordeningsprincipes van het landschap;
c. de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse;
d. de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid);
e. de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) als hiervoor bedoeld en de
maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen.
Lid 3
Een bestemmingsplan dat voorziet in bestemmingen en regels die het bouwen of opschalen van een of
meer windturbines binnen de op kaart 9 en op de digitale verbeelding ervan aangegeven
herstructureringsgebieden mogelijk maken voldoet aan de uitgangspunten voor ruimtelijke kwaliteit zoals
vermeld in het beleidskader wind op land (PS 15 december 2014).
Lid 4
In het kader van de bestemmingsplanprocedure als bedoeld in het eerste lid wordt de Adviescommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) om advies gevraagd over plannen met grote impact.
Lid 5
Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de uitgangspunten als bedoeld in het
eerste en derde lid teneinde te garanderen dat de ruimtelijke kwaliteit toeneemt.
Beoogde ontwikkeling
Toetsing aan artikel 13
Het voornemen voorziet in de realisatie van één nieuwe woning. Kleine ontwikkelingen, zoals de realisatie
van één enkele woning, worden niet specifiek benoemd in de provinciale woonvisie. Ook in de regionale
actieprogramma's (RAP's) zijn deze niet opgenomen. Zowel in de provinciale woonvisie en in de RAP's is
rekening gehouden met een (beperkte) ruimte voor het realiseren losse woningen zonder dat er sprake
is van negatieve invloed op de vastgestelde woningbouwprogramma's. Op basis daarvan kan worden
gesteld dat de realisatie van een nieuwe woning niet in strijd is met het bepaalde in artikel 13 lid a en b
van de PRV. Ook in het RAP wordt rekening gehouden met incidentele woningbouw, zodat ook hier
gesteld kan worden dat de beoogde ontwikkeling niet in strijd is met de provinciale woonvisie 2010-2020
en het RAP.
Ten aanzien van artikel 13 lid 1 onder c geldt dat het voornemen voorziet in een bedrijfsbeëindiging en
herontwikkeling voor de bouw van één woning. Omdat het perceel net buiten het Bestaand Bebouwd
Gebied is gelegen kan worden gesteld dat herstructurering door transformatie of intensivering binnen het
BBG, gezien de beperkte schaalgrootte, niet mogelijk is. De realisatie van een woning op deze locatie past
binnen de omgeving en het overwegende woonmilieu ter plaatse.
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Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling niet in strijd is met de regels in artikel 13 van de PRV.
Toetsing aan artikel 15
Lid 1 van artikel 15 bepaalt dat een bestemmingsplan dat in verstedelijking voorziet voldoet aan de
uitgangspunten van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Alhoewel de toelichting geen expliciete
verwijzing kent naar deze Leidraad, is wel degelijk rekening gehouden met landschap, cultuurhistorie en
archeologie, en voldoet het plan aan de uitgangspunten van deze Leidraad. Verwezen wordt naar het
beeldkwaliteitsplan, opgenomen als bijlage 4 van de toelichting. Ter verduidelijking wordt onderstaand
de toets van artikel 15 doorlopen.
Lid 1 bepaalt aan welke uitgangspunten uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie het plan moet
voldoen:
a. Het plangebied ligt aan de rand van het zogenaamde 'Jonge duinlandschap' op de overgang met het
'Strandwallen- en vlaktenlandschap'. Door de ligging aan de grens tussen deze gebieden is sprake van
een overgangsgebied, waar de kernkwaliteiten van het landschapstype 'Jonge duinlandschap' minder
sterk naar voren komt. Het gebied kenmerkt zich sterk door de visuele overgang tussen de duinen
ten westen van het plangebied en het open polderland aan de oostzijde en de daarmee gepaard
gaande contrasten. De overgang wordt hier vormgegeven door de dichte bebouwings- en
groenstructuur rondom de hoofdweg tussen Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Door de
sloop van de bedrijfsbebouwing en de realisatie van de nieuwe woning, waarbij op basis van het
beeldkwaliteitsplan rekening wordt gehouden met de bestaande landschapskwaliteiten en door
middel van de voorziene landschappelijke inpassing zorgt voor een versterking van het landschap,
wordt een bijdrage geleverd aan de kernkwaliteiten van de aanwezige landschapstypen.
b. De aanwezige dorpsstructuur ter plaatse van het plangebied en het Delverspad bestaan uit een
compacte bebouwingsstructuur, aaneengesloten bebouwing en het fijnmazig stratenpatroon. Door
de nieuwe ontwikkeling worden deze kwaliteiten versterkt. De nieuwe woning is passend in het
straatbeeld en zorgt voor de aaneenschakeling van de woningen ten noorden van het plangebied met
de woningen ten zuiden van het plangebied.
c. Het plangebied wordt ingesloten door de compacte bebouwingsstructuur aan het Delverspad. De
huidige paardenweide kan worden gezien als een zeer kleine openheid in het landschap. De kwaliteit
is echter beperkt. De ontwikkeling van de woning, in combinatie met de voorgenomen
functiewijziging heeft dan ook geen negatieve effecten op de openheid van het landschap. De rust
van een woonbestemming, ten opzichte van de drukte van een bedrijfslocatie zorgt daarbij voor een
verbetering van het woon en leefgenot aan het Delverspad.
d. Er zijn geen historische structuurlijnen aanwezig.
e. In het betreffende plangebied is geen sprake van cultuurhistorische objecten. In de directe omgeving
van het plangebied zijn echter een historische molen aanwezig en op enige afstand, het historisch
waardevolle duingebied. Het voornemen heeft echter geen negatieve gevolgen voor deze
cultuurhistorisch waardevolle elementen.
Lid 2 bepaalt dat wordt beschreven hoe het plan rekening houdt met de elementen zoals weergegeven in
lid 1:
Ten behoeve van de ontwikkeling is een beeldkwaliteitsplan opgesteld (zie bijlage 4). Hierin wordt
ingegaan en aangegeven hoe de karakteristieken gebruikt dienen te worden bij het ontwerp van de nieuw
te ontwikkelen woning. Per onderdeel wordt hier nog nader op ingegaan.
a. In paragraaf 4.5 wordt een beperkte beschrijving gegeven van de archeologische en
cultuurhistorische waarde van het plangebied. De schaal van het voornemen en de ruimtelijke
ingreep is zeer beperkt en heeft geen invloed op de aardkundige waarden van het gebied, maar zorgt
voor een versterking van de kernkwaliteiten van de aanwezige compacte bebouwingsstructuur ter
plaatse van het Delverspad.
b. De ruimtelijke ingreep is beperkt en zorgt voor een versterking van de compacte
bebouwingsstructuur. De openheid van het landschapstype 'Jonge duinlandschap' wordt door deze
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c.

d.
e.

ontwikkeling niet aangetast. De ontwikkeling zorgt ervoor dat het straatbeeld van het Delverspad
wordt versterkt. De uitstraling van het perceel wordt door het verdwijnen van het bedrijf en de
realisatie van een in het landschap passende woning aanzienlijk verbeterd.
Het beeldkwaliteitsplan geeft expliciet aan op welke wijze de bebouwingskarakteristieken van de
omgeving en het landschapstype verwerkt dienen te worden in het ontwerp en landschappelijke
inpassing van de nieuwe woning.
De nieuwe woning dient landschappelijk ingepast te worden. Hierbij dient aangesloten te worden bij
de kwaliteiten van het omliggende landschap zoals weergegeven in het beeldkwaliteitsplan.
Uit de bespreking onder punt a t/m d vloeit voort dat de kwaliteiten van het landschap, door het
opstellen van beeldkwaliteitsplan, tot uiting dienen te komen in de nieuw te ontwikkelen woning en
de landschappelijke inpassing. Hierdoor zal de woning opgaan in het landschap en de kernkwaliteiten
versterken, zonder afbreuk te doen aan de directe omgeving.

Lid 3 is niet van toepassing op het voornemen.
Lid 4 is niet van toepassing. Het voornemen betreft de ontwikkeling van één enkele woning en kan
daardoor niet worden aangemerkt als plan met een grote impact.
Lid 5 is vooralsnog niet van toepassing. Er zijn geen nadere eisen gesteld.
Conclusie
Gelet op voorgaande wordt geconcludeerd dat het bestemmingsplan niet instrijd is met, danwel voldoet
aan het bepaalde in artikel 13 en 15 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, zodat de ontwikkeling
van de nieuwe woning in het 'landelijk gebied' doorgang kan vinden.

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 natuurlandschap met agrarisch/recreatief medegebruik en cultuurhistorische
waarde (molenbiotoop). Het gebied is aangeduid als zone waar de overgang tussen het buitengebied en
de bebouwing versterkt dient te worden. De beoogde ontwikkeling voorziet hierin door de herinrichting
van het plangebied met nieuwe woonbebouwing. De achter op het kavel geplaatste bedrijfsbebouwing
wordt vrijwel geheel verwijderd, waarna een nieuwe woning wordt gebouwd aan de straatzijde van het
perceel (zie ook bijlage 4). Met name het weghalen van het bedrijf op deze locatie zorgt voor een
verbetering voor het plangebied en zijn directe omgeving. Een uitsnede van de visiekaart ter plaatse is
weergegeven in figuur 3.2.
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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.
Toetsing
Toetsing van de beoogde ontwikkeling aan de geldende parkeernormen is opgenomen in paragraaf 4.6.
Om te borgen dat er daadwerkelijk voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd wordt, is artikel 12.1
toegevoegd aan de regels van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4

4.1

Omgevingsaspecten

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
ruimtelijk 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. De
initiatiefnemer heeft het waterschap geïnformeerd door gebruik te maken van de Digitale Watertoets.
Deze is uitgevoerd op 5 april 2016. Daaruit kwamen geen aandachtspunten naar voren die aanleiding
geven tot nader overleg met het waterschap.
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het
hoogheemraadschap en de gemeente nader wordt behandeld.
Europa:
 Kaderrichtlijn Water (KRW)
Nationaal:
 Nationaal Waterplan (NW)
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
 Waterwet
Provinciaal
 Provinciaal Waterplan 2010-2015
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?
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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.
Gemeentelijk beleid
Regionaal Waterplan Bergen, Castricum en Heiloo (2012)
De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo hebben samen met het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier gewerkt aan een Regionaal Waterplan. Dit waterplan bevat een watervisie tot 2050 en
een pakket maatregelen voor de periode 2012 - 2016. In 2012 is het Regionaal Waterplan vastgesteld
door de gemeenteraad van Bergen. Het waterplan vormt een kapstok voor de verschillende onderdelen
van het waterbeleid. Deze onderdelen zijn verbetering van waterkwaliteit, voorkomen van wateroverlast,
waterveiligheid, ruimte maken voor water, verbeteren van de waterkwaliteit, beheer van afvalwater
(riolering), grondwater en hemelwater. Waterprojecten worden in het plan zoveel mogelijk gecombineerd
met natuur en recreatie. Belangrijke onderdelen uit het waterplan zijn het aansluiten bij de identiteit van
het landschap en het meer zichtbaar maken van water.
Huidige situatie
Algemeen
Het plangebied betreft Delverspad 2, te Egmond aan den Hoef te Bergen. Op Delverspad 2 is een agrarisch
loonbedrijf gevestigd, bestaande uit agrarische bebouwing met opslag en buitenstalling.
Bodem en grondwater
Omdat het plangebied in de bebouwde kom van Egmond aan den Hoef ligt is het plangebied niet
gekarteerd. In de nabije omgeving bestaat de bodem uit leemarm zand in stuifduinen en stranden. Ten
noord- en zuidoosten van het plangebied is sprake van grondwatertrap IIb. Dat wil zeggen dat de
gemiddeld hoogste grondwaterstand varieert tussen de 0,25 m – 0,4 m beneden het maaiveld en dat de
gemiddeld laagste grondwaterstand varieert tussen de 0,5 m – 0,8 m beneden het maaiveld. Ten
zuidwesten van het plangebied is sprake van grondwatertrap VIII. Dat wil zeggen dat de gemiddeld
hoogste grondwaterstand meer dan 1,4 m beneden het maaiveld ligt en de gemiddeld laagste
grondwaterstand meer dan 1,6 m beneden het maaiveld ligt.
Waterkwantiteit
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen watergangen aanwezig.
Veiligheid en waterkeringen
Het plangebied is niet gelegen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale/primaire
waterkering.
Afvalwaterketen en riolering
Het plangebied is deels aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel.
Toekomstige situatie
Algemeen
De beoogde ontwikkeling betreft de sloop van agrarische bebouwing en de bouw van één
nieuwbouwwoning.
Toename in verharding dient gecompenseerd te worden. Bij een toename van aaneengesloten verhard
oppervlak van 800 m² of meer moet voor de versnelde afstroom van hemelwater een vergunning worden
aangevraagd in het kader van de Keur. Er is geen sprake van 800 m² of meer toename in verharding.
Watercompensatie is dan ook niet vereist.
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Afvalwaterketen en riolering
Conform de Leidraad Riolering, het vigerend waterschapsbeleid en het Gemeentelijk Rioleringsplan
Bergen 2016-2020 (GRP) 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 het hemelwater geldt onderstaande (uit GRP):
Bij nieuwbouw is uitgangspunt dat eigenaren hun afvalwater en (schoon) hemelwater moeten scheiden.
Indien percelen zelf voldoende hemelwater kunnen verwerken, worden deze niet aangesloten op de
riolering. De watersysteemkaart (bijlage 9 van het GRP ) wordt gehanteerd om vast te leggen hoe per
locatie met hemelwater moet worden omgegaan.
Voor het plangebied aan het Delverspad, dient men te voorzien in het verwerken/infiltreren van
hemelwater op eigen terrein.
Watersysteemkwaliteit en ecologie
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, nietuitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase.
Veiligheid en waterkeringen
De ontwikkeling heeft geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving.
Waterbeheer
Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap vergunning te worden
aangevraagd op grond van de Keur. 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 waterschap mag worden gebouwd, geplant of
opgeslagen. 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.
Voor de realisatie van de woning is geen vergunning op basis van de Keur noodzakelijk.
Conclusie
De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse.

4.3

Bodem

Toetsingskader
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 plangebied. Bij functiewijziging 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).
Onderzoek en conclusie
In het kader van de beoogde ontwikkeling is door Econsultancy verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.
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Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat de vooraf gestelde hypothese, de
onderzoekslocatie kan als "onverdacht" worden beschouwd, op basis van de aangetroffen lichte
verontreinigingen, dient te worden verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van verontreiniging,
bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische
kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw op, almede de
bestemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar
het rapport, opgenomen als bijlage 5 bij dit bestemmingsplan.

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
De ontwikkeling maakt een nieuwe woning mogelijk. Woningen zijn geluidsgevoelige functies waarvoor
op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden, indien deze
gelegen zijn binnen de geluidszone van een gezoneerde (spoor)weg. De locatie is gelegen binnen de
geluidszone van de Egmonderstraatweg. Akoestisch onderzoek is op grond van de Wgh dan ook
noodzakelijk. De locatie is tevens gelegen binnen de geluidszone van het Delverspad. Deze weg loopt ter
hoogte van het plangebied dood en verzorgt de ontsluiting voor een beperkt aantal functies. De
geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op deze weg zal dusdanig laag zijn, dat deze weg akoestisch
niet relevant is en zodoende niet is meegenomen in dit onderzoek. Het akoestisch onderzoek is
opgenomen in bijlage 3.
Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Egmonderstraatweg de
voorkeursgrenswaarde op de nieuwe woning niet wordt overschreden en zodoende sprake is van een
aanvaardbaar akoestisch klimaat. Het aspect wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling niet in de weg.

4.5

Archeologie en cultuurhistorie

4.5.1
Archeologie
Normstelling en beleid
Wet op de Archeologische Monumentenzorg
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
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In het vigerend bestemmingsplan, is voor gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde,
een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' opgenomen. Voor gebieden waar archeologische waarden
voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn,
dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden
uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de
belangenafweging te worden betrokken.
Onderzoek
Archeologie
Op basis van het vigerende bestemmingsplan geldt voor het plangebied de dubbelbestemming 'Waarde
Archeologie - 4'. Voor gebieden met deze dubbelbestemming geldt dat archeologisch onderzoek is vereist
bij bodemingrepen groter dan 2.500 m2 en dieper dan 40 cm. De beoogde ontwikkeling voorziet in een
bouwvlak van circa 225 m2, waarvan op basis van voorliggend bestemmingsplan maximaal 120 m2
(exclusief bij- en aanbouwen) bebouwd mag worden ten behoeve van de realisatie van een nieuwe
woning. Archeologisch onderzoek is om deze reden niet noodzakelijk.
4.5.2
Cultuurhistorie
Cultuurhistorische Nota Bergen 2009-2018
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.
Molenbiotoop
Ten oosten van het plangebied staat de cultuurhistorisch waardevolle molen 'De Koffiemolen'. De
Koffiemolen is een voormalige korenmolen die niet meer in gebruik is. In de loop der tijd zijn dan ook de
wieken verwijderd . Ten behoeve van de bescherming van de cultuurhistorische waarde van de molen is
in het vigerend bestemmingsplan de aanduiding 'Vrijwaringszone - molenbiotoop' opgenomen. Bij
ruimtelijke ingrepen in de nabijheid van en gelegen binnen de molenbiotoop dient de cultuurhistorische
waarde van de molen in acht te worden genomen, bestaande uit:
 de vrije windvang;

en het zicht op de molen.
Als gevolg van de ontwikkelingen rondom de molen is vastgesteld dat de huidige windvang van de molen
zeer beperkt is. De opgerichte bebouwing in de directe omgeving van de molen staat in de overwegende
windrichting (west, zuidwest en zuid). Deze bebouwing staat tevens dicht bij de huidige molen en is hoger
dan op basis van een 'normale' molenbiotoop zou mogen. Hierdoor zal de molen, ook na eventuele
toevoeging van wieken, niet meer goed zal kunnen functioneren.
Het andere punt, een goed zicht op de molen vanuit cultuurhistorisch oogpunt, is tevens zeer beperkt.
In het vigerend bestemmingsplan is dan ook een zeer lichte vorm van een molenbiotoop opgenomen,
welke afwijkt van een standaardregeling voor een molenbiotopen.
Onderzoek
Het plangebied is onderdeel van het cultuurhistorisch hoofdgebied 'Binnenduinrand'. De binnenduinrand
kent de oudste bewonersgeschiedenis van de gemeente Bergen NH. Deze gronden zijn om deze reden al
vroeg gecultiveerd. In het deelgebied 'Egmond aan den Hoef' staat het behoud en versterken van
historische structuren centraal. Verdichting in de bebouwing is mogelijk, met uitzondering van
aaneengesloten bebouwing. Doel is om de relatie met het lint te respecteren. Nieuwe bebouwing moet
daarnaast in stijl en bouwvolume passen bij de oorspronkelijke structuur en karakteristiek.
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De beoogde ontwikkeling voorziet in een woning passend in het bestaande lint met een korrelgrootte
gelijk aan de bestaande bebouwing. Deze voorziene verdichting van het lint is stedenbouwkundig
aanvaardbaar en passend in de karakteristiek van de omgeving van Egmond aan den Hoef. De voorziene
uiterlijke vormgeving, zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan, sluit daarnaast aan bij de bestaande
en omliggende woningen. Het weghalen van het bedrijf op deze locatie draagt daarbij tevens bij aan een
verbetering voor de woon- en leefomgeving van het Delverspad.

Figuur 4.2 Cultuurhistorische deelgebieden met plangebied in blauw (bron: gemeente Bergen NH)
Molenbiotoop
Ten aanzien van de molenbiotoop ligt het plangebied in de zone met de aanduiding 'vrijwaringszone molenbiotoop 4'. Op basis van deze regeling en de afstand van het plangebied tot het middelpunt van de
molen (+/- 190 m) zou er op deze locatie enkele een woning mogen worden opgericht met een
maximale hoogte van 11,3 meter boven NAP. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de nieuwe
woning bedraagt 5,5 meter boven NAP. De maximale nokhoogte van de woning zou op basis van de
regeling bedraagt maximaal 5,8 meter.
In onderhavig geval kan worden afgeweken van deze hoogte. Ter plaatse van het plangebied is door de
omliggende bebouwing en hoog opgaande begroeiing geen sprake van vrije windvang. De realisatie van
een hogere woning heeft dan ook geen negatieve gevolgen voor de windvang van de molen. Ten aanzien
van het vrije zicht op de molen geldt dat in de huidige situatie reeds geen zicht is op de molen. Als gevolg
van de ontwikkeling van de woning wordt het zicht dan ook niet verder beperkt.
De realisatie van een nieuwe woning, met een maximale nokhoogte van 10 meter is dan ook passend voor
deze locatie.
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4.5.3
Conclusie
De aspecten archeologie en cultuurhistorie, waaronder de aanwezige molenbiotoop, 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 aan het Delverspad, een doodlopend straatje dat aansluit op de Egmonderstraatweg,
de hoofdverbinding tussen Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Op circa 3,5 km afstand van het
plangebied zijn bushalten gelegen vanaf waar bussen in de richtingen van Bergen en Egmond aan Zee
halteren.
Verkeersgeneratie
De verkeersgeneratie wordt bepaald op basis van de CROW-kencijfers uit publicatie 317 (CROW,
oktober 2012). Op basis van CBS gegevens geldt voor de gemeente Bergen NH de stedelijkheidsgraad
'weinig stedelijk'. Op basis van het autobezit in deze gemeente dient uitgegaan te worden van de minimale
parkeerkencijfers. Het plangebied aan het Delverspad is daarbij gelegen in de rest bebouwde kom van de
kern Egmond aan den Hoef.
Huidige situatie
Op basis van de vigerende bestemming is het mogelijk de locatie te gebruiken voor andere bedrijfsfuncties
met een hogere verkeersgeneratie. In dit geval is echter gerekend op basis van het bedrijf dat momenteel
aanwezig is op de locatie.
Op de beoogde locatie staat momenteel bedrijfsbebouwing met een oppervlakte van circa 240 m2 bvo.
Dit pand wordt gesloopt. Op basis van CROW-publicatie 317 bedraagt de verkeersgeneratie van een
arbeidsextensief/bezoekersextensief bedrijf 3,9 mvt/weekdagetmaal per 100 m2 bvo. De locatie heeft
hierdoor een verkeersgeneratie van 10 mvt/weekdagetmaal.
Toekomstige ontwikkeling
Het plan voorziet in de realisatie van één nieuwe woning. Op basis van CROW-publicatie 317 bedraagt de
verkeersgeneratie van één vrijstaande woning afgerond 8 mvt/weekdagetmaal.
Conclusie verkeer
Als gevolg van het voornemen zal de verkeersgeneratie afkomstig van het plangebied afnemen.
Parkeren
Huidige situatie
Op basis van de vigerende bestemming is het mogelijk de locatie te gebruiken voor andere bedrijfsfuncties
waarvoor een hogere parkeernorm geldt dan nu het geval is. Voor deze parkeerberekening is echter
gerekend op basis van het bedrijf dat momenteel aanwezig is op de locatie.
Het huidige bedrijf heeft een parkeerbehoefte van 1,1 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo. Uitgaande van
240 m2 bvo bedraagt de parkeerbehoefte 3 parkeerplaatsen.
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Toekomstige situatie
Het voornemen voorziet in de realisatie van één nieuwe vrijstaande woning. Op basis van de
gemeentelijke parkeernorm dient op eigen terrein te worden voorzien in minimaal 2,3 parkeerplaatsen.
Het terrein biedt voldoende ruimte om het benodigde aantal parkeerplaatsen te realiseren.
Conclusie parkeren
Als gevolg van het voornemen zal de parkeerdruk op de locatie iets afnemen. Ten opzichte van de huidige
planologische mogelijkheden zal de parkeerdruk duidelijk afnemen. In het kader van een goede
ruimtelijke ordening dient te worden voorzien in 2,3 parkeerplaatsen op eigen terrein. Op basis van het
totaal oppervlak van het plangebied, kan worden gesteld dat het aspect parkeren geen belemmering
vormt voor het voornemen.
Conclusie
De ontsluiting van het plangebied is goed en de beoogde ontwikkeling leidt niet tot extra
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

Toetsingskader
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. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide,
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof
(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.1
weergegeven.
Tabel 4.1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm
Stof
Toetsing van
Grenswaarde
40 µg/m³
stikstofdioxide jaargemiddelde concentratie
(NO2)
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
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht.
Besluit niet in betekenende mate
In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen
voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties
onderscheiden:
 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (=
1,2 µg/m³);
 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 en 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto
vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee
ontsluitingswegen.
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Onderzoek
Ten opzichte van de huidige situatie neemt het aantal woningen met één toe. Een dergelijke ontwikkeling
valt onder het Besluit niet in betekenende mate onder de categorie woningbouw tot 1.500 woningen aan
één ontsluitingsweg. Daarmee kan gesteld worden dat de ontwikkeling niet in betekenende mate
bijdraagt aan de luchtkwaliteit ter plaatse en dat nader onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het
plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2015 (http://www.nslmonitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. De
dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Heilooër Zeeweg. Uit de NSL-monitoringstool blijkt dat in
2015 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de
grenswaarden lagen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 13,7 µg/m³ voor NO2, 19,1
µg/m³ voor PM10 en 11,7 µg/m³ voor PM2,5. Het maximaal aantal overschrijdingsdagen van het 24-uurs
gemiddelde voor fijnstof bedraagt 7 dagen.
Omdat direct langs deze weg wordt aan de grenswaarden 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.
Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied. Ter
plaatse is sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat.

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:
 gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen;
 aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18 inch;
 defensiebrandstoffen;
 warmte en afvalwater, ruwwater of halffabricaat 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 planologisch relevante buisleidingen aanwezig. Het
betreft hier de Hogedrukgasleiding genoemd in paragraaf 4.9 en een waterleiding direct ten westen van
het plangebied. Er zijn geen relevante hoogspanningsverbindingen of straalpaden aanwezig.
Op de hogedrukgasleiding wordt verder op ingegaan in paragraaf 4.9. Ten aanzien van de waterleiding
gegldt dat geen werkzaamheden worden uitgevoerd in of nabij de beschermingszone van de leiding.
Met eventueel aanwezige overige, planologisch gezien niet-relevante, leidingen (zoals rioolleidingen,
leidingen nutsvoorzieningen, drainageleidingen) in of nabij het plangebied 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.
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4.9

Externe veiligheid

Beleid en normstelling
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden
gekeken, namelijk:
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid;
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen.
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 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. Het doel van het besluit is de risico's waaraan burgers
in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar
minimum te beperken. Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor kwetsbare objecten
en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij de
vaststelling van een bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of het een
bestaande of nieuwe situatie betreft.
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten
aanzien van het GR in het invloedsgebied van de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid
gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en het 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 106
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 m vanaf de rand van het
tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.
Besluit externe veiligheid buisleidingen
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. In dat Besluit
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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 PR en de hoogte van het GR als gevolg van
het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.
Onderzoek
Conform de risicokaart (http://www.risicokaart.nl/) zijn er in de directe omgeving geen risicovolle
inrichtingen aanwezig. Ook vindt er in de directe omgeving geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats
over de weg, het spoor of het water. Wel is op circa 180 m ten zuiden van het plangebied een hogedruk
aardgasleiding (W-571-03) van Gasunie gelegen. Deze leiding beschikt over een invloedsgebied van 70 m
en vormt dan ook geen belemmering voor de ontwikkeling.
Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

4.10

Bedrijven en milieuhinder

Beleid en Normstelling
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven
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 in de bestemmingsregeling 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
Vanwege de ligging van diverse functies in de directe omgeving, waaronder bedrijvigheid, natuur en
recreatie, kan het gebied getypeerd worden als 'gemengd gebied'. Direct ten westen van het plangebied
(op circa 50 m van de beoogde woning) aan de Egmonderstraatweg 72 is een bedrijf gevestigd. Op deze
locatie worden maximaal bedrijven tot milieucategorie 2 toegelaten. Hiervoor geldt een richtafstand van
10 m ten opzichte van een gemengd gebied. Aan deze richtafstand wordt ruimschoots voldaan.
Ten westen van het plangebied op circa 40 m afstand van de beoogde woning is een vakantiepark van
Roompot Vakanties gelegen. Daarnaast is ten oosten van het plangebied op circa 40 m een bungalowpark
gelegen. Volgens de VNG-publicatie geldt voor vakantiecentra een richtafstand van 30 m ten opzichte van
een gemengd gebied. Aan deze richtafstand wordt ruimschoots voldaan.
In de omliggende omgeving van het plangebied zijn agrarische bedrijven gelegen. De beoogde woning
wordt te midden van bestaande woningen gerealiseerd. De woning zal dan ook niet de bedrijfsvoering
van omliggende bedrijvigheid beperken en er zal sprake zijn vaan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Verder zijn er in de omgeving geen bedrijven aanwezig die een belemmering vormen voor de
milieusituatie ter plaatse van het plangebied, of die door de beoogde ontwikkeling worden belemmerd in
hun bedrijfsvoering.
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Conclusie
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de nog (nog te realiseren) woning sprake zal zijn van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat er in de omgeving geen bedrijven aanwezig zijn die door de
woningbouwontwikkeling in hun bedrijfsvoering worden beperkt. Het aspect bedrijven en milieuhinder
staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.

4.11

Ecologie

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming
en het beleid van de provincie ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland de uitvoering van het plan
niet in de weg staan.
Normstelling
Wet natuurbescherming
Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en
plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke
regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving.
Gebiedsbescherming
De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten:
 Natura-2000 gebieden;
 Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Natura-2000 gebieden
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese
netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen
voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de
natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn).
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een
passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke
kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan het plan
worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:
 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen;
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van
sociale of economische aard, en
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele
samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft.
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden
plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op
soorten en habitats.
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de
provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen
deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.
Soortenbescherming
In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;
 overige soorten.
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De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen
van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde
Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten
(hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om
ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de
Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV,
onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn,
in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan
ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor
verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de
Habitatrichtlijn.
Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de
bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden.
Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot
ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke
inrichting of ontwikkeling van gebieden.
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Wet natuurbescherming
de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de uitvoering tot ingrepen
noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning of ontheffing ingevolge de
wet zal kunnen worden verkregen.
Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Noord-Holland
In de provincie Noord-Holland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de
bodem brengen van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden,
daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied, bestendig
beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers,
vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of natuurbeheer worden vrijstellingen verleend ten aanzien
van de soorten genoemd in bijlage 3 bij deze verordening. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis,
dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, kleine
watersalamander, konijn, meerkikker, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige
bosspitsmuis, veldmuis, vos en woelrat.
Onderzoek
Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt in het dorp Egmond aan den Hoef en maakt momenteel deel uit van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Indien sprake is van de aanleg van een privétuin kan de provincie
besluiten om de begrenzing van het NNN aan te passen. Het voornemen, bestaande uit de sloop van de
bedrijfsbebouwing na beëindiging van de bedrijfsvoering. voorziet in de realisatie van een burgerwoning
met bijbehorende privétuin. In het kader van vooroverleg is tussen gemeente Bergen NH en de Provincie
Noord-Holland reeds gesproken over het aanpassen van de NNN-begrenzing. Hierover dient nog een
formele uitspraak te worden gedaan, maar uit het vooroverleg is gebleken dat de provincie het
gemeentelijk standpunt kan volgen; het gaat om een privétuin (paardenweide) met beperkte
natuurwaarden en gezien het provinciaal beleid, is het aannemelijk dat de NNN-begrenzing ter plaatse
wordt aangepast. Voorliggend bestemmingsplan gaat dan ook uit van de voorgenomen wijziging van de
NNN-begrenzing.
Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied (zie figuur 4.3). Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
is gelegen op circa 50 meter ten zuidwesten van het plangebied en betreft het Noordhollands
Duinreservaat. Dit Natura 2000-gebied herbergt onder meer het zeer stikstofgevoelige habitattype Grijze
duinen, heischraal.
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Figuur 4.3 Ligging plangebied (rode cirkel) t.o.v. Natura 2000 gebieden en EHS (bron: geo-loket provincie
Noord-Holland)
Vanwege de gevoeligheid voor stikstofdepositie is een berekening met AERIUS Calculator gemaakt. Met
deze berekening is voor de beoogde situatie berekend wat de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied
Noordhollands Duinreservaat bedraagt. Ook de toekomstige verkeersbewegingen zijn daarin
meegenomen. De uitkomst van de berekening is opgenomen in bijlage 1. De hoogste depositie als gevolg
van het project bedraagt 0,03 mol N/ha/jr. Binnen het Natura 2000-gebied is in het kader van het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) ruimte gecreëerd voor ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de
habitattypen waar sprake is van een toename van de stikstofdepositie is in het PAS nog voldoende
ontwikkelingsruimte aanwezig (zie bijlage 1). Vanwege de maatregelen die in het kader van het PAS
worden getroffen, worden de natuurlijke waarden en kenmerken van het Natura 2000-gebied niet
aangetast. Van significant negatieve effecten is geen sprake. Voor projecten die een bijdrage hebben van
minder dan 0,05 mol N/ha/jr. geldt een vrijstelling van de Wnb vergunningplicht en meldingsplicht.
Daarnaast is geen melding nodig omdat de ontwikkeling geen landbouw, industrie of infrastructuur
betreft. De uitkomsten van de AERIUS berekening dienen wel 5 jaar te worden bewaard.
Soortenbescherming
Op basis van een eenmalig veldbezoek is de geschiktheid van het onderzoeksgebied voor de te
verwachten soorten beoordeeld. Het veldbezoek vond plaats op dinsdag 29 maart 2016 en is uitgevoerd
door adviesbureau Mertens (zie bijlage 2). In tabel 4.2 staat aangegeven welke beschermde soorten er
binnen het plangebied (naar verwachting) aanwezig zijn en onder welk beschermingsregime deze vallen.
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Tabel 4.2 Naar verwachting aanwezige beschermde soorten binnen het plangebied en het
beschermingsregime (niet limitatief voor tabel 1 soorten)
Wet Natuurbescherming
Vogelrichtlijn
alle inheemse soorten
Habitatrichtlijn bijlage
IV
Overige soorten
Algemeen
Vrijstellingsregeling
provincie Noord-Holland

alle vleermuizen
eekhoorn
egel, gewone bosspitsmuis, dwergspitsmuis,
huisspitsmuis, veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis,
ree en konijn

De benodigde werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te
beschermen natuurwaarden.
 Er is geen ontheffing nodig voor de algemene-soorten zoogdieren omdat hiervoor een provinciale
vrijstelling geldt van de relevante verbodsbepalingen van de Wnb. Uiteraard geldt wel de algemene
zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild
voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.
 Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Verstoring van
broedende vogels is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt
voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In het kader van de Ffw
wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval
aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment dat
er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan de orde. De meeste
vogels broeden overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron: website vogelbescherming).
 Er vliegen en foerageren in lage dichtheid vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen
kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. Effecten op vleermuizen worden derhalve
uitgesloten.
Gezien de bovenstaande conclusies staat de Wet Natuurbescherming, met inachtneming van de
voorgestelde maatregelen, de uitvoering van het plan niet in de weg.
Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op beschermde natuurgebieden of
beschermde soorten. Het aspect ecologie vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoering van het
plan.
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Hoofdstuk 5

5.1

Juridische planbeschrijving

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 de realisatie van een nieuwe woning na de sanering van
bedrijfsbebouwing. Voor deze ontwikkeling worden nieuwe bestemmingen opgenomen waarbij waar
mogelijk aangesloten is bij de regeling zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Kernen Egmond'.
Door de inwerkingtreding van het SVBP2012 is de opbouw van de bestemmingsregels op enkele punten
afwijkend.
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 Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden
De bestemming Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden is opgenomen voor de open
gronden om zo deze waarden te beschermen. Dit geldt voor de gronden gelegen voor de woning. Binnen
deze bestemming mag niet worden gebouwd.
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
Op de gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden is een
vergunningenstelsel van kracht met het oog op de te beschermden waarden. Middels regels wordt het
verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, bepaalde werken, voor zover geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren die een aantasting van de landschappelijke
waarden. Dit vergunningenstelsel is niet van toepassing voor werken en werkzaamheden binnen het
bouwvlak.
Wijzigingsbevoegdheid
In dit plan is ook een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Een dergelijke wijzigingsbevoegdheid is
opgenomen voor ontwikkelingen waarvoor een zwaarder afwegingskader geldt dan bij afwijken.
Daarnaast gaat een wijzigingsbevoegdheid gepaard met een aanpassing van de verbeelding. Dit
bestemmingsplan kent de mogelijkheid het agrarisch bouwperceel te wijzigen ten behoeve van het wonen
(inclusief aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten), het werken,
recreatieve functies, pensions, zorgboerderijen en hobbyboeren.
Artikel 4 Wonen - 2
Deze bestemming is bedoeld voor de nieuwe vrijstaande woning. Door de ligging van het bouwvlak is de
afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen vastgelegd (minimaal 3 m). Zo blijven de
open ruimten tussen hoofdgebouwen gewaarborgd. De voorgevel van de woning dient gebouwd te
worden tussen de voorgevellijnen van de naastgelegen woningen. De breedte en de diepte van het
bouwvlak bedraagt niet meer dan 15 m maal 15 m. Hoofdgebouwen mogen niet buiten het bouwvlak
worden gerealiseerd. Het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 35% (heeft betrekking op zowel het
hoofdgebouw als de erfbebouwing). Binnen deze bestemming is een maximaal oppervlakte van 120 m²
voor het hoofdgebouw opgenomen. Aan- en uitbouwen moeten op minimaal 3 m achter de voorgevel
worden gebouwd.
Artikel 5 Leiding - Water
De planologisch relevante waterleiding is met deze dubbelbestemming als zodanig bestemd. Bouwen ten
behoeve van samenvallende bestemmingen is alleen na afwijken toegestaan. Alvorens het bevoegd gezag
over een verzoek om afwijken beslist, wint zij schriftelijk advies in bij de desbetreffende leidingbeheerder.
Ter bescherming van aanwezige leidingen is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden opgenomen.
Artikel 6 Waarde - Archeologie 4
In dit artikel is de bescherming van de archeologische waarde van gronden in het plangebied geregeld.
Hierin is nadrukkelijk gesteld dat gebouwen (die op basis van de bestemmingen mogelijk zijn) op gronden
met een archeologische verwachtingswaarde, ter bescherming van die waarden, moeten worden
gebouwd binnen de bebouwingsgrenzen. Voorts is een groot aantal werken en werkzaamheden
opgenomen. Voor het verlenen van een vergunning dient advies te worden ingewonnen bij een ter zake
deskundige.
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5.5

Algemene regels

Artikel 7 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 8 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 9 Algemene aanduidingsregels
In dit artikel zijn beperkende regels voor wat betreft de hoogte van nieuwe bouwwerken en gebouwen
opgenomen vanwege de in het plangebied aanwezige molen (zogenoemde molenbiotoop). In paragraaf
4.5.2 wordt nader ingegaan op de achtergrond van deze molenbiotoop. Met de aanduidingsregels wordt
gewaarborgd dat bij de bouw van gebouwen en overige bouwwerken rekening moet worden gehouden
met de molenbiotoop. In een aantal gevallen is het uitsluitend mogelijk om te bouwen met een afwijking,
waarbij rekening moet worden gehouden met de molenbiotoop. Dit wordt ter advisering aan een
deskundige voorgelegd.
Artikel 10 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 11 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 12 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 13 Overgangsrecht
In artikel 3.2.1. van het Bro zijn standaardregels opgenomen met betrekking tot het overgangsrecht voor
bouwwerken en gebruik. Deze maken onderdeel uit van dit bestemmingsplan.
Artikel 14 Slotregel
Het laatste artikel van de planregels betreft de citeertitel van het onderhavige bestemmingsplan
Delverspad 2a Egmond aan den Hoef.
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Hoofdstuk 6

6.1

Uitvoerbaarheid

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

Het ontwerpbestemmingsplan zal voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Gedurende
deze periode kan eenieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze indienen.
In het kader van het wettelijk vooroverleg (ex artikel 3.1.1. Bro) is het concept ontwerpbestemmingsplan
tevens toegezonden aan de diverse overlegpartners. De reacties van de overlegpartners zijn verwerkt in
het ontwerpbestemmingsplan.
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Bijlage 1 Aerius berekening
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998,
afhankelijk van de door u gekozen
rekeninstellingen.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden, als wel voor overige
natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites www.aerius.nl pas.natura2000.nl.

Berekening Toekomstige situatie
Kenmerken
Emissie
Depositie natuurgebieden
Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
RuTptF3PcseN (14 april 2016)
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Berekening voor
eigen gebruik

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Rho

-, - -

Omschrijving

Delverspad 2

Datum berekening

Rekenjaar

14 april 2016, 11:52

2016

Rekeninstellingen

Berekend met een straal van 10,0km rondom de bron(nen)

Totale emissie

Depositie
Hectare met
hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)

Situatie 1

NOx

3,14 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Provincie

Noordhollands Duinreservaat

Noord-Holland

Situatie 1

0,03

Toelichting

Berekening voor eigen
gebruik

Stikstofberekening Delverspad

Toekomstige situatie
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Berekening voor
eigen gebruik
Locatie
Toekomstige
situatie

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Toekomstige
situatie

Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

3,00 kg/j

Naam

weg
104660, 514954
2,5 m
0,0 mw
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor eigen
gebruik

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Toekomstige situatie

Woning
104583, 514980
8,0 m
0,0 ha
0,5 m
0,0 mw
Continue emissie

Aantal voertuigen (/dag) Stof

8,0 NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectbijdrage
(Noordhollands Duinreservaat)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor eigen
gebruik

Toekomstige situatie
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Berekening voor
eigen gebruik
Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Noordhollands Duinreservaat

0,03

Schoorlse Duinen

0,00

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor eigen
gebruik

Toekomstige situatie
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Berekening voor
eigen gebruik
Depositie per Noordhollands Duinreservaat
habitattype

Berekening voor eigen
gebruik

Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,03

H2120 Witte duinen

0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,03

H2160 Duindoornstruwelen

0,01

H9999:87 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)

0,01

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,00

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,00

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot
mesotrofe vormen

0,00

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,00

H2130C Grijze duinen (heischraal)

0,00

H2150 Duinheiden met struikhei

0,00

H6410 Blauwgraslanden

0,00

H7210 Galigaanmoerassen

0,00

Toekomstige situatie

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
eigen gebruik

Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)

0,00

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Schoorlse Duinen

Berekening voor eigen
gebruik

Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,00

H2150 Duinheiden met struikhei

0,00

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

0,00

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)

0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,00

H2120 Witte duinen

0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,00

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,00

H2160 Duindoornstruwelen

0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,00

H2110 Embryonale duinen

0,00

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,00

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot
mesotrofe vormen

0,00

Toekomstige situatie

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

-

RuTptF3PcseN (14 april 2016)
pagina 7/11

Berekening voor
eigen gebruik
Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor eigen
gebruik

Toekomstige situatie
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Berekening voor
eigen gebruik
Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Noordzeekustzone

0,00

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

-

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
*

Berekening voor eigen
gebruik

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Toekomstige situatie
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Berekening voor
eigen gebruik
Depositie per Noordzeekustzone
habitattype
Geen overschrijding
Wel overschrijding*
*

Berekening voor eigen
gebruik

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Toekomstige situatie

RuTptF3PcseN (14 april 2016)
pagina 10/11

Berekening voor
eigen gebruik
Disclaimer

Rekenbasis

Berekening voor eigen
gebruik

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2015_20160125_31bd639486
Database
versie 2015_20151211_3dec74e7e2
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Toekomstige situatie
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1. INLEIDING

1.1 Inleiding
Er is het voornemen voor de realisatie van een woning aan de Delverspad 2 te Egmond aan de Hoef.
Het voorkomen van beschermde plant- 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
De nieuw te bouwen bedrijfswoning dient te komen op een paardenweitje aan het Delverspad 2 te
Egmond aan de Hoef. Het plan is om aan op het perceel de woning met tuin te realiseren (zie figuur 1 voor
de globale ligging en bijlage 1 voor de exacte ligging). Als gevolg van deze ontwikkeling wordt het
paardenweitje omgezet tot woongebied en worden tevens enkele voormalige (agrarische) opstallen
gesloopt. Er zijn geen watergangen aanwezig in of rondom het plangebied. In figuur 2 en 3 wordt een fotoimpressie gegeven van de situatie rond eind maart 2016 en in figuur 4 wordt de plansituatie weergegeven.

N▲

Figuur 1. Globale ligging van het plangebied van de nieuw te bouwen woning aan het Delverspad 2
te Egmond aan de Hoef.
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Figuur 2. Aanzicht van het plangebied en directe omgeving van de te bouwen woning aan het Delverspad 2 te Egmond aan de Hoef.
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Figuur 3. Aanzicht van de te slopen opstallen aan het Delverspad 2 te Egmond aan de Hoef.

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 benoemd.
Uitgaande van de beoogde ontwikkeling genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de
volgende vragen worden beantwoord:
1. Welke wettelijk beschermde plant- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de directe
omgeving van het plangebied?
2. Welke verwachte wettelijk beschermde plant- en diersoorten kunnen nadelen ondervinden van de
plansituatie?
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk
beschermde plant- en diersoorten?
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Figuur 4. Plansituatie Delverspad 2 te Egmond aan de Hoef.

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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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 plant- 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.
Adviesbureau Mertens
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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 dinsdag 29 maart 2016 is een bezoek gebracht aan het plangebied van de nieuw te bouwen woning,
de te slopen opstallen en de directe omgeving. Gedurende dit bezoek is dit plangebied en de directe
omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde plant- 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 plangebied bezit geen vegetaties die het pioniersstadium niet zijn ontgroeid. Het grootste deel van het
gebied is een paardenweide, verhardingen en volledig in cultuur gebrachte gronden. In deze vegetaties die
het pioniersstadium niet zijn ontgroeid kan het voorkomen van beschermde plantensoorten worden
uitgesloten. Gedurende het verkennend veldonderzoek zijn geen beschermde plantensoorten of resten
van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt het voorkomen en effecten op
beschermde plantensoorten uitgesloten.

4.2 Vleermuizen
Het plangebied is beoordeeld op potentie voor verblijfplaats, vliegroute, migratieroute en foerageergebied.
Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen zoals kolonie- paar- en overwinteringsplaatsen kan
worden uitgesloten. In en direct rond het plangebied van de te slopen voormalige (agrarische) opstallen
zijn geen mogelijkheden vastgesteld waar vleermuizen zich kunnen ophouden. Effecten op verblijfplaatsen
kunnen derhalve worden uitgesloten.
Het plangebied en directe omgeving bezit geen kenmerkende landschapselementen waarop vleermuizen
zich kunnen oriënteren. De sloop van de (voormalige agrarische) opstallen en de bouw van de woning zal
ook niet samen gaan met het beïnvloeden van kenmerkende landschapselementen. Effecten op
vliegroutes kunnen derhalve worden uitgesloten.
Het voorkomen van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals
dijken en rivieren niet aansluiten op het plangebied Delverspad 2 te Egmond aan de Hoef.
Met de realisatie van de plannen zal het gebied gedeeltelijk van vorm veranderen. Het plangebied heeft
potentie als foerageergebied voor vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Het
foerageergebied zal niet verdwijnen en de omgeving biedt voldoende alternatieven. Effecten op de
foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.
4.3 Overige zoogdieren
Het is mogelijk dat ter plaatse van de (voormalige agrarische) opstallen de huismuis leeft. Deze soort is
niet beschermd. Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor licht beschermde soorten als huismuis,
egel, konijn, mol en huisspitsmuis. 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 geografische ligging, uitgesloten.
4.4 Broedvogels
De volgende vogelsoorten kunnen gebruik maken van het plangebied: merel, roodborst, winterkoning en
zanglijster. In verband met het voorkomen van algemene broedvogels wordt aangeraden om te werken
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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 dinsdag 29 maart 2016 zijn geen geschikte (potentiële)
nestlocaties aangetroffen die eventueel van waarde zouden kunnen zijn voor vogels met jaarrond
beschermde nesten zoals huismus en gierzwaluw. Op grond hiervan worden effecten op vogels met
jaarrond beschermde nesten uitgesloten.
4.5 Amfibieën
Door het ontbreken van oppervlaktewater en een dekkende vegetatie is het gebied geen belangrijk
leefgebied voor amfibieën. Op het perceel komt mogelijk sporadisch de bruine kikker en gewone pad voor.
Deze soorten zijn licht beschermd en niet bedreigd. Voor deze licht beschermde soorten bestaat een
algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet. Het plangebied bezit geen ecotopen voor matig of zwaar
beschermde amfibieën. Op grond hiervan kan het voorkomen en effecten op matig of zwaar beschermde
amfibieën worden uitgesloten.
4.6 Vissen
Door het ontbreken van oppervlaktewater in en direct rond het plangebied aan de Delverspad 2 te Egmond
aan de Hoef, wordt het voorkomen van vissen uitgesloten.
4.7 Reptielen
Gezien de verspreiding van reptielen en de huidige inrichting en landgebruik van het perceel (zie Ravon.nl,
Cremers & Delft 1999), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.
4.8 Overige
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied, 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 realisatie van een woning Delverspad 2 te Egmond aan de Hoef dat samen zal
gaan met de sloop van enkele (voormalige agrarische) opstallen. De beoogde ontwikkeling zu een negatief
effect kunnen hebben op beschermde plant- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend
veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.
Er is vastgesteld dat het voorkomen van matig of zwaar beschermde soorten is 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 zijn geen matig of streng
beschermde soorten aangetroffen tijdens het veldbezoek en deze worden ook niet voorzien. Het
plangebied heeft potentie als foerageergebied voor vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis en
laatvlieger. Het foerageergebied zal met de beoogde ontwikkeling niet verdwijnen en de omgeving biedt
voldoende alternatieven. Effecten op vleermuizen worden derhalve uitgesloten. 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 plant- en
diersoorten uitgesloten; de realisatie en uitvoering van het plan aan de Delverspad 2 te Egmond is niet in
strijd met het gestelde binnen de Flora- en faunawet.
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BIJLAGEN

1. PLANGEBIED

Legenda
= Nieuwe woning
= Behouden
= Sloop

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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1. Inleiding

Aan het Delverspad 2 te Egmond aan Den Hoef wordt een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Woningen
zijn geluidsgevoelige functies waarvoor op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) akoestisch onderzoek
uitgevoerd dient te worden, indien deze gelegen zijn binnen de geluidszone van een gezoneerde
(spoor)weg.
De locatie is gelegen binnen de geluidszone van de Egmonderstraatweg. Akoestisch onderzoek is op grond
van de Wgh dan ook noodzakelijk. De locatie is tevens gelegen binnen de geluidszone van het Delverspad.
Deze weg loopt ter hoogte van het plangebied dood en verzorgt de ontsluiting voor een beperkt aantal
functies. De geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op deze weg zal dusdanig laag zijn, dat deze weg
akoestisch niet relevant is en zodoende niet is meegenomen in dit onderzoek.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten
weer. In hoofdstuk 4 is het akoestisch onderzoek beschreven en in hoofdstuk 5 volgen de conclusies.
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2. Toetsingskader

2.1.

Normstelling

Wettelijke geluidszone
Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/h‐wegen en woonerven  bevinden zich op grond van de
Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidhinder van de weg moet worden getoetst. De
geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden. Deze dosismaat wordt
weergegeven in dB. De waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.
Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige
bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De zonebreedte van wegen is afhankelijk van
een binnen‐ of buitenstedelijke ligging van de weg en het aantal rijstroken van de weg en wordt gemeten
uit de kant van de weg. De breedte van de geluidszone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven.
Tabel 2.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh
aantal rijstroken

breedte van de geluidszone (in meters)
buitenstedelijk gebied

stedelijk gebied

5 of meer

600

350

3 of 4

400

350

1 of 2

250

200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze
definities luiden:
 buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de
bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
 stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen
de zone van een autoweg of autosnelweg.
Artikel 110g Wgh
Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer
worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen
worden. Deze aftrek is opgenomen in artikel 3.4 uit het Reken‐ en Meetvoorschrift 2012. Op alle in deze
rapportage genoemde geluidsbelastingen is deze aftrek toegepast, tenzij anders vermeld.

2.2.

Nieuwe situaties

Voor de geluidsbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen
de wettelijke geluidszone van een weg, gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale
ontheffingswaarden. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere
grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de
geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende
doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige,
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal
toelaatbare waarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde voor wegen is op grond van
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Toetsingskader

artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen (binnen‐ of buitenstedelijk). In
onderstaande tabel zijn de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde weergegeven.
Tabel 2.2 Relevante grenswaarden bestaande wegen, nieuwe woningen
voorkeursgrenswaarde
maximale ontheffingswaarde
Woningen (binnenstedelijk) 48 dB
63 dB
De geluidswaarde binnen de geluidsgevoelige bestemmingen dient in alle gevallen te voldoen aan de
normen uit het Bouwbesluit.
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3. Berekeningsuitgangspunten

3.1.

Rekenmethodiek en invoergegevens

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het Reken‐
en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het
softwareprogramma Geomilieu versie 3.11 van DGMR.
De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben
deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidsafstraling); voor een ander deel op de omgeving van
de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren.

3.2.

Verkeersgegevens

Verkeersintensiteiten
De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van
het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in
motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.
Voertuigcategorieën
De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:
1.
lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
2.
middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
3.
zware voertuigen (zware vrachtauto's).
De verkeersintensiteiten en voertuigverdeling van de Egmonderstraatweg zijn verkregen van de
gemeente Bergen en zijn tellingen van 2014. De aangeleverde verkeersintensiteiten zijn werkdagcijfers.
Voor de omrekening van werkdag naar weekdag is uitgegaan van een omrekenfactor van 0,92. Voor de
extrapolatie naar het maatgevende jaar 2026 is uitgegaan van een autonome groei van 1%.
Verkeerssnelheid
De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit
is in het algemeen de wettelijk toegestane snelheid.
De maximumsnelheid op de Egmonderstraatweg bedraagt 50 km/h.
Type wegdek
Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is
een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed.
In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte
motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en
middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de
geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.
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De Egmonderstraatweg is uitgevoerd in dicht asfaltbeton.
Voor de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1.

3.3.

Ruimtelijke gegevens

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de
omgeving en de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld
zandgrond of grasland) bodemgebied. Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van
ruimtelijke objecten meegenomen. De voor het gebied relevante rijlijnen en de bouwvlakken zijn in dit
model ingevoerd. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel en de invoergegevens.
Rijlijnen
De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen.
Waarneempunten
De waarneemhoogten waarop de waarneempunten zijn gesitueerd is afhankelijk van de hoogte van de
geluidsgevoelige objecten. De woning krijgt een maximale hoogte van 10 m. De waarneempunten zijn dan
ook gesitueerd op 1,5 m; 4,5 m en 7,5 m.
Sectorhoek en reflecties
Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een
sectorhoek van 2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische
Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in
rekenprogrammatuur te minimaliseren.
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4. Akoestisch onderzoek

4.1.

Rekenresultaten en beoordeling gezoneerde wegen

Uit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Egmonderstraatweg de maximale
geluidsbelasting 40 dB bedraagt, zie figuur 4.1. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet
overschreden en er is zodoende sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. De gedetailleerde
berekeningsresultaten zijn weergegeven in bijlage 3.

Figuur 4.1 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Egmonderstraatweg op
waarneemhoogtes 1,5 m; 4,5 m en 7,5 m

4.2.

Cumulatie

In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden ook cumulatie in acht dient
te worden genomen. Aangezien er geen hogere waarden verleend hoeven worden, kan cumulatie
achterwege blijven.
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Uit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Egmonderstraatweg de
voorkeursgrenswaarde op de nieuwe woning niet wordt overschreden en zodoende sprake is van een
aanvaardbaar akoestisch klimaat. Het aspect wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling niet in de weg.
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Ingevoerde verkeersgegevens
Model:
Groep:

Akoestisch onderzoek
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
Egmonderst

Omschr.
Egmonderstraatweg

Geomilieu V3.11

Wegdek
W0

V(LV(D))
50

V(LV(A))
50

V(LV(N))
50

V(MV(D))
50

V(MV(A))
50

V(MV(N))
50

V(ZV(D))
50

V(ZV(A))
50

V(ZV(N))
50

Totaal aantal
13150,00

%Int(D)
6,76

%Int(A)
3,60

%Int(N)
0,56

12-4-2016 12:27:43

Ingevoerde verkeersgegevens
Model:
Groep:

Akoestisch onderzoek
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
Egmonderst

%LV(D)
95,60

Geomilieu V3.11

%LV(A)
95,60

%LV(N)
95,60

%MV(D)
3,00

%MV(A)
3,00

%MV(N)
3,00

%ZV(D)
1,40

%ZV(A)
1,40

%ZV(N)
1,40

Lengte
442,48

12-4-2016 12:27:43
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Modelinformatie
Rapport:
Model:

Lijst van model eigenschappen
Akoestisch onderzoek

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Aangemaakt door

Akoestisch onderzoek
mseidel
RMW-2012
mseidel op 11-4-2016

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

mseidel op 12-4-2016
Geomilieu V3.11
0
4

Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Geometrische uitbreiding

Groepsresultaten
Groepsresultaten
1,00
2
Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie
C0 waarde
Maximum aantal reflecties
Reflectie in woonwijkschermen
Aandachtsgebied

Conform standaard
3,50
1
Ja
--

Max. refl.afstand van bron
Max. refl.afstand van rekenpunt
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]

--Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Geomilieu V3.11

12-4-2016 12:28:49

Modelinformatie
Commentaar

Geomilieu V3.11

12-4-2016 12:28:49

Toetspunten
Model:
Groep:

Naam
01
02
03
04
05

Akoestisch onderzoek
(hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.

Hoogte A
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Hoogte C
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Hoogte D
------

Hoogte E
------

Hoogte F
------

Gevel
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

------

------

------

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

06
07
08
09
10

Geomilieu V3.11

12-4-2016 12:39:17
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Egmonderstraatweg
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt
01_A
01_B
01_C
02_A
02_B

Resultatentabel
Akoestisch onderzoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Egmonderstraatweg
Ja

Omschrijving

Hoogte
1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

Lden
34,11
36,48
37,42
31,93
35,17

02_C
03_A
03_B
03_C
04_A

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

37,18
33,28
37,02
40,42
34,00

04_B
04_C
05_A
05_B
05_C

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

37,41
39,58
33,91
36,90
39,33

06_A
06_B
06_C
07_A
07_B

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

28,64
31,26
33,75
28,72
30,89

07_C
08_A
08_B
08_C
09_A

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

32,57
32,53
34,15
33,41
32,83

09_B
09_C
10_A
10_B
10_C

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

34,57
33,90
34,83
36,74
34,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

12-4-2016 12:42:34
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Inleiding
Aanleiding
Het plangebied Delverspad 2a ligt aan de westzijde van
Egmond aan den Hoef op de grens van een recreatiegebied en
het agrarisch landschap. Het Delverspad als zijstraatje van de
Egmonderweg is alleen in gebruik voor bestemmingsverkeer.
Aan dit kortje straatje liggen enkele woningen aan de westzijde
en een recreatieparkje aan de noordzijde. Iets verderop gaat
het Delverspad over in een fietsroute die langs de duinrand
slingert. Vanwege deze afsluiting is er geen doorgaand verkeer
mogelijk en is het Delverspad vooral van belang als een (toeristische) fietsroute.
Het perceel is momenteel voor een groot deel onbebouwd,
met wat verder achterop een (recreatie)woning met een bedrijfsloods. Het perceel is voor het grootste deel groen ingericht met gras en een enkele solitaire bomen.
De eigenaar wil graag de bedrijfsbebouwing slopen en op het
perceel een nieuwe woning terugbouwen. Door de sloop van
de bedrijfsbebouwing en het terugbrengen van een passende
woonfunctie kan verbetering van de woonkwaliteit en van het
landschap worden gerealiseerd. Om de ruimtelijke kwaliteit te
kunnen waarborgen is dit beeldkwaliteitplan opgesteld.
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Beeldkwaliteitplan
Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld om de nieuwe woning en
de woonkavel op een zorgvuldige wijze in de omgeving in te
passen en een kwaliteitswinst voor de kavel en de omgeving te
bewerkstelligen.
Het beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de ruimtelijke aspecten
die van belang zijn voor de inpassing en vormgeving van het
plan. Het gaat hierbij zowel om de massa, plaatsing en oriëntatie van de woning, de vormgeving van de bebouwing, de
inrichting van (de voorzijde) van het perceel en de overgangen
naar de openbare ruimte.
Door de ontwikkeling goed aan te laten sluiten bij de kernkwaliteiten van het landschap wordt nieuwe een kwaliteit toegevoegd en wordt de identiteit van de plek versterkt.
In dit beeldkwaliteitplan is een korte analyse van het plangebied en de omgeving opgenomen.
Op basis hiervan worden vervolgens de beeldkwaliteitaspecten
uitgewerkt in een beeldkwaliteit- en inspiratiekader met een
aantal eisen en handreikingen.
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Ontstaansgeschiedenis
Het gebied van de Egmonden bestaat uit duinen, geestgronden en polderland. Deze liggen strooksgewijs naast elkaar en
bieden een grote afwisseling in landschappen en in woon- en
werkmilieus.
De geestgronden zijn het oudst. Deze bestaan uit zandige
bodems, zogenaamde strandwallen. Ze werden gevormd door
zee en wind in het Zeegat van Bergen en het Oer-IJ tussen
ongeveer 1500 v.C. en het begin van de jaartelling. Plaatselijk
werden ook lage duinen gevormd, zogenaamde nollen, waarvan de meeste nu door afzanding zijn verdwenen.
De zandige bodem vormde een goede basis voor nederzettingen. Zo werd onder meer in de 10e eeuw n.C. het klooster
Egmond gesticht welke zich later ontwikkelde tot de Sint-Adelbertabdij. De abdij had grootte invloed op de gehele regio.
In Egmond zelf gingen de plaatselijke condities in de late middeleeuwen sterk achteruit. Door verdroging stoof een deel van
het oude cultuurland onder het zand en ontstonden de hoge
jonge duinen. In het achterland kreeg men juist last van vernatting. Daaraan kwam pas een einde door de drooglegging van
de Berger- en Egmondermeer en de randpolders in 1563-65. De
ontwikkeling van de poldermolen speelde daarbij een cruciale
rol. Kort daarop begon de afzanding van de nollengronden
in de voorduinen. Dat leidde onder meer tot de aanleg van
bescheiden buitenplaatsen, zoals Schuijlenburg, Tijdverdrijf
en Waterrijk. In de 19e eeuw werden deze gronden vaak in
gebruik genomen voor de bloembollencultuur. Daarbij werd
het eeuwenoude systeem van afwateringssloten (duinrellen)
grotendeels gehandhaafd.

Egmond aan den Hoef kreeg in de 20e eeuw een bescheiden
industrie (kalkovens en papiermolens). Het duingebied kwam
in handen van de provincie. Naast natuurwaarden bevatten de
duinen met de duinlandjes als ‘zeedorpenlandschap’ ook een
belangrijke cultuurhistorische component. Voor alle Egmonden
is het verblijfstoerisme (waaronder campings en huisjesterreinen) een belangrijke bron van inkomsten geworden.
Egmond aan den Hoef kenmerkt zich door grote dorpsuitbreidingen die vrij recentelijk aan de noord-, noordoost- en zuidzijde zijn gerealiseerd. De kern wordt echter gevormd door de
Slotkapel, de Slotruïne en het oude dorp, dat de status heeft
van beschermd dorpsgezicht. Van hieruit is er nog een bescheiden zichtas naar het polderland. De nabijheid van de ‘trekker’
Egmond aan Zee heeft een teruggang in de winkelstand tot gevolg gehad. Het gevoel dat het dorp ‘onaf’ is heeft geleid tot de
ontwikkeling van plannen voor de noord- en oost en westzijde,
die echter nog in een verkennend stadium verkeren.
De locatie Delverspad 2/2a ligt aan de oostzijde van Egmond
aan de Hoef op de overgang van de duinen naar het agrarische
achterland.
Het perceel Delverspad 2 is rond 1970 aangekocht door de
v.o.f. Beukeveld, waarvan de huidige eigenaar deel uitmaakte.
Langs het Delverspad stonden een aantal oudere burgerwoningen. Daarvan maakte Delverspad 2 deel van uit. Delverspad 2
bestond toen alleen uit die woning en een grote paardenwei.
Na de opheffing van v.o.f. ging het gehele perceel rond 1975
naar de huidige eigenaar, die in 1980 de woning verbouwd en
vergroot.
In 1985 is de bedrijfshal voor de stalling en onderhoud van de
landbouwmachines t.b.v. het (agrarisch) loonbedrijf gebouwd.
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Ordening van het landschap
Het plangebied is onderdeel van een lintstructuur die de vanaf
de duinrand langs de Egmonderstraatweg richting de kern Egmond aan Den Hoef loopt. Er is in de loop der tijd in de tweede
linie gebouwd. Ook langs het Delverspad is dit het geval. Het
Delverspad heeft een zeer smal profiel met groene grasbermen
en daardoor eigenlijk alleen geschikt voor bestemmingsverkeer
en fietsers.
Het plangebied ligt precies op de overgang van het duinlandschap naar de lager gelegen strandwallen en vlaktenlandschap.
Deze overgang wordt gekenmerkt als een meanderende noordzuidlijn met opgaande beplanting. Rond het plangebied is deze
overgangszone wat breder en ligt met name aan de zuidkant
van de Egmonderweg een groter bosgebied. Deze zone kent
een mix van vooral woon- en recreatieve functies.

Rond de locatie is veel opgaand groen en ook de groene voortuinen van de naastgelegen woningen geeft de Delverspad
richting de overgang met het fietspad een informele, haast
landelijke sfeer.
De rooilijnen van de naastgelegen panden verspringen ten
opzichte van elkaar. Ook zit er een kleine verdraaiing in de
richting. De bebouwing rond de locatie bestaat nagenoeg allemaal uit één bouwlaag met een kap. De architectuur is vrij
traditioneel met bakstenen gevels en rode of donkergrijze
pannendaken. De vormgeving is divers. De woningen langs het
Delverspad hebben een beperkte hoogte en bestaan vooral uit
baksteen met enige mate van detaillering. Dit draagt bij aan de
dorpse dan wel landelijke sfeer. De nokrichting wisselt: de kappen staan haaks of min of meer evenwijdig aan de weg.

Bebouwingskarakteristieken

Al met al bestaat er ondanks een afwisselend beeld langs het
Delverspad van enkele woningen met een verschillende architectuur en oriëntatie een mate van eenheid door het groene
beeld, de rustige vormgeving en materialisering van de woningen en de prettige afwisseling van dicht opgaand groen en wat
meer open kavels.
De ontwikkeling van een nieuwe woning op het perceel nr. 2 is
ruimtelijk acceptabel mits deze op een goede plek op de kavel
wordt geplaats, de schaal en massa aansluit op de omliggende
woningen en een zorgvuldige inrichting van de (voor)tuinen en
de overgang naar de openbare ruimte wordt gemaakt om de
beleving van openheid van de kavel te waarborgen.

Ten noorden van het plangebied ligt nog een woonkavel, min
of meer verscholen tussen meer opgaande beplanting. Aan de
westzijde grenst de kavel aan de achterzijde van het bungalowpark De Egmonden. De locatie ligt daarom verscholen midden
tussen het wooncluster dat voornamelijk is georiënteerd op de
Egmonderstraatweg, het Bungalowpark en de woonkavel aan
de noordzijde.
De huidige agrarische bestemming voor deze kleine kavel lijkt
daarom niet reëel, ook omdat er geen aansluiting is op andere
agrarische gronden. Kenmerkend in de directe omgeving is wel,
dat de groene en open ruimte van de kavel langs het Delverspad wat ‘lucht’ geeft. Van bijzondere aardkundige verschijningsvormen is, ondanks de ligging op de overgang, op deze
locatie geen sprake.
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fietspad

dichte opgaande
bomenrand
verspringende rooilijn

groene voorruimte
recreatiepark

te slopen schuur

groene erfscheiding / hagen

ontwikkelingskavel

recreatieclustertje

wooncluster

Egmon
de

rstraatw
eg
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Architectuur en vormgeving
palet
uiterste voorgevellijn
groene open voortuin

groene erfscheiding

architectuur in
baksteen

oriëntatie / zicht
tuin

erf

bouwvlak

pannendak in rood
of antraciet/zwart

subtiele kavelranden

zorgvuldige
detaillering

Architectonische vormgeving
Op de relatief ruime besloten kavel is plaats voor één vrijstaande woning. Om de aansluiting te maken met de omgeving
wordt gezocht naar een dorpse tot landelijke uitstraling: dit
betekent dat een baksteenarchitectuur ingezet kan worden (gecombineerd met hout) met een zorgvuldige detaillering waarbij
ruimte is voor moderne accenten. De opzet van de woning
vormt een eenvoudige duidelijke hoofdvorm. Dit leidt tot de
volgende eisen.
Massa, rooilijn en oriëntatie
De woning heeft een een hoogte van maximaal één bouwlaag
met een kap (goothoogte max. 4 m, bouwhoogte max. 8 m).
De woning wordt met de voorgevel georiënteerd op het Delverspad. Het grondoppervlak van de woning (exclusief aan en
uitbouwen) mag ten hoogste 120 m2 bedragen.
De voorgevellijn ligt verder achterop de kavel dan de naastgelegen woningen, zodat een open zicht over de kavel blijft behouden.
Daklandschap
De woning wordt afgedekt met een kap. Tent- en zadeldak,
mansardekap en schilddak zijn toegestaan om en dorpse afwisseling in de bebouwing te krijgen. Er mag ook een samengestelde kapvorm worden toegepast, wolfseinden passen echter
niet in deze omgeving.
Materiaal- en kleurgebruik
Traditioneel materiaalgebruik voor de hoofdvlakken: baksteen
in bruin- of roodtinten en/of hout. Verbijzonderingen kunnen in
afwijkende materialen worden vormgegeven zoals beton, glas,
hout of zink, mits passend in de bestaande omgeving, waarbij
afstemming op de bestaande kleuren- en materialen als een
van de criteria gelden in de gebiedsgerichte criteria van de welstandsnota.. De pannen hebben een antraciete, zwarte of rode
kleur en zijn ongeglazuurd (mat).
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één bouwlaag met kap

baksteen , hout
gebruik van traditioneel materiaal in de gevel met een
eigentijdse en bijzondere landelijke vormgeving

traditioneel materiaalgebruik gevel

ambachtelijke architectuur
met zorgvuldige detaillering

dorps tot landelijk karakter
zorgvuldige detaillering, bijzonder materiaalgebruik
EENVOUDIGE HOOFDVORM MET BIJZONDERE ACCENTEN
duidelijke oriëntatie op Delverspad

eenvoudige hoofdvorm met bijzonder accent

eenvoudige hoofdvorm, gebruik van traditioneel materiaal op
eigentijdse wijze in de gevel (hout), een zorgvuldige detaillering

dorps tot landelijk karakter met bijzondere accenten

landelijk karakter een eenvoudige hoofdvorm,
traditionele vormgeving
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Kavelinrichting
Groen beeld

Voor de beleving van de groene en dorpse, haast landelijke
uitstraling is een zorgvuldige en groene inrichting van de vooren zijzijde van de kavel en de kavelranden van belang. Daarom
wordt een aantal eisen gesteld om de overgang met, en het
beeld vanuit de openbare ruimte op de kavel en de woning een
goede basiskwaliteit te geven. Daarnaast is een passende
overgang naar de naastliggende kavels van belang. Er wordt
vooral gestreefd naar vriendelijke en subtiele overgangen.
Kavelinrichting en overgang naar de openbare ruimte en bestaande kwaliteiten in de omgeving
• Groene inrichting van de voortuin / het voorrerf.
• De kavelranden langs het openbaar gebied worden met
groen vormgegeven. Dit betekent dat er gewerkt wordt
met lage hagen en/of andere streekeigen beplanting (tot
1.2 m hoog) eventueel gecombineerd met een laag en
open hekwerk.
• De openheid en het zicht over de kavel moet als beeld
overeind blijven. Geen schuttingen of tuinmuren.

open groene voortuin

Overgang naar naastgelegen kavels
•

lage haag - zicht op woning

Het gebruik van hagen, her en der gecombineerd met meer
opgaande begroeiing in de zij- en achtererfgrens (de bestaande haag langs de noordzijde van de kavel is hier reeds
een goed voorbeeld van).

vriendelijke overgang
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Kwaliteitszorg
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.
Betrouwbaarheid
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.
In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor
de juistheid en volledigheid van deze informatie.
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1

INLEIDING

Econsultancy heeft van Rho Adviseurs voor leefruimte opdracht gekregen voor het uitvoeren van een
verkennend bodemonderzoek aan de Delverspad 2 te Egmond aan den Hoef.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging.
Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig 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 uitgevoerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 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 Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord aanwezige informatie (www.rudnhn.nl/bodemloket), informatie verkregen van
de huidige eigenaar (de heer F. Beukeveld) en informatie verkregen uit de op 18 mei 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 terreindelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (± 1.200 m²) ligt aan de Delverspad 2 tussen de kernen van Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef (zie bijlage 1).
Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie
X = 104.595, Y = 515.000. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland
op een hoogte van circa 6,5 m +NAP.
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2.3

Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Volgens historisch kaartmateriaal is de locatie, alsmede haar directe omgeving, sinds 1900 reeds in
meer of mindere mate bewoond en bebouwd. Tot op heden is dit gebruik van de onderzoekslocatie
niet wezenlijk veranderd.

1900

1950

1980
2

De onderzoekslocatie is verdeeld in twee delen: 1. het bedrijfsmatige terreindeel (circa 900 m ) en 2.
2
het toekomstig bouwblok voor een nieuwe woning (circa 300 m ). De onderzoekslocatie is sinds de
jaren tachtig in gebruik door loonwerkbedrijf van de heer Beukeveld. De bedrijfslocatie is bebouwd
met een loods en enkele schuren. Ten behoeve van de bedrijfsvoering hebben geen noemenswaardige bodembelastende activiteiten plaatsgevonden. Het terrein is verhard met klinkers en beton. Er
zijn volgens de heer Beukeveld geen verdachte verhardingsmaterialen (bouw-/slooppuin) toegepast
op de locatie. Voor zover bij de opdrachtgever en de RUD-NHN 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. De geplande nieuwbouwlocatie is in gebruik als weiland en is
voor zover bekend altijd in agrarisch gebruik en onbebouwd geweest. 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 Regionale
Uitvoeringsdienst 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 belendende percelen opgenomen. De
locatie wordt omgeven door percelen met woon- en recreatieve doeleinden.
De volgende bodemonderzoeken zijn bekend in de omgeving van de locatie:
-

Delverspad 3: Verkennend onderzoek, Bohm Milieutechniek bv, kenmerk: gor/cd2000/6/17361m (d.d. 6-1-2000);
Egmonderstraat 68 Verkennend onderzoek, Geomechanica, kenmerk: 7235/06 (d.d. 28-4-2006);

Tijdens de voornoemde onderzoeken zijn geen (noemenswaardige) verontreinigingen geconstateerd.
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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.
Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende
verontreinigingen zijn te verwachten.
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 grondwaterverontreiniging.
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 opdrachtgever wil het bestaande bedrijf stoppen, de bedrijfsbebouwing achter op het erf slopen en
een nieuwe woning bouwen.
2.9

Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

Volgens de ontgravingkaart van de bodemkwaliteitskaart van Regio Alkmaar (RUD-NHN) ligt de locatie in een gebied met een verwachte bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’. Binnen deze zone kunnen (met
name in de bovengrond) ligt verhoogde gehalten van diverse parameters worden verwacht.
2.10

Bodemopbouw

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een kalkhoudende enkeerdgrond, die voornamelijk is opgebouwd uit matig fijn zand (stuifzand).
2.11

Geohydrologie

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 5,5 m +NAP, waardoor het grondwater
zich op ± 1 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordoostelijke richting.
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 achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten 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 worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.
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4

VELDWERK

4.1

Algemeen

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. Bijlage 2a bevat de locatieschets met
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen
opgenomen.
Het veldwerk is op 18 mei 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 waterbodemonderzoek". In tabel I zijn de uitgevoerde werkzaamheden opgenomen
Tabel I.

Uitgevoerde werkzaamheden
Aantal boringen en peilbuizen (ONV)

Aantal te analyseren (meng)monsters **

Oppervlakte
onderzoekslocatie
(in m2)

boring tot
0,5 m

boring tot
grondwater*

boring met
peilbuis

0,0-0,5 m

0,5-2,0 m

1.000 < 1.500

6

1

1

2*

1

*
**

grond

grondwater

1

In verband met het aantreffen van zwakke bijmengingen met baksteen is 1 extra analyse verricht
Analyse op het standaardpakket grond en standaardpakket grondwater

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 8 boringen geplaatst. 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

Grondonderzoek

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand. De bodem is bovendien plaatselijk zwak
humeus en zwak schelphoudend.
De bovengrond is plaatselijk zwak baksteenhoudend. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen
waargenomen.
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bodem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling 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

Centraal op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 1,3-2,3 m -mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 18
mei 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 aangebracht, 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 bemonsterd.
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De grondwaterbemonstering is op 27 mei 2016 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van
de heer F. Stevens. Deze medewerker van SMV Milieu 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. Tabel II geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde
waarde van de troebelheid.
Tabel II.

Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater

Peilbuisnummer

Situering peilbuis

04

centraal op onderzoekslocatie

Filterstelling
(m -mv)

Grondwaterstand
27 mei 2016
(m -mv)

Electrisch Geleidingsvermogen
(EGV)

Troebelheid
(NTU)

1,3-2,3

0,80

350

20

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 3 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bovengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 3 grondmengmonsters en het grondwatermonster 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 III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten.
Tabel III.

Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten

Grondmengmonster

Traject
(cm -mv)

MM1

01 (0-50) 02 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50)
06 (0-50) 08 (0-50)

standaardpakket + lutum en organische
stof

bovengrond
(zintuiglijk schoon)

MM2

03 (0-50) 07 (8-50)

standaardpakket + lutum en organische
stof

bovengrond
(zwak baksteenhoudend)

MM3

01 (50-100) 01 (100-150) 04 (100-150)
04 (150-200)

standaardpakket + lutum en organische
stof

ondergrond
(zintuiglijk schoon)
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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 verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden 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 landbouwgronden, 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 verwaarloosbaar 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 spoedeisendheid 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.

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:
- licht verontreinigd:
- matig verontreinigd:
- sterk verontreinigd:

gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
gehalte > interventiewaarde.

Grondwater:
- niet verontreinigd:
- licht verontreinigd:
- matig verontreinigd:
- sterk verontreinigd:

concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
concentratie > interventiewaarde.
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5.3

Resultaten grond- en grondwatermonsters

Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden.
Tabel IV.

Overschrijdingen toetsingskaders grond

Grondmengmonster

Traject
(cm -mv)

Gehalte > AW

Gehalte > T

Gehalte > I

(licht verontreinigd)

(matig verontreinigd)

(sterk verontreinigd)

MM1

01 (0-50) 02 (0-50) 04 (8-50)
05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50)

zink, lood, kwik, PAK,
minerale olie

-

-

MM2

03 (0-50) 07 (8-50)

zink, lood, kwik, PCB,
minerale olie

-

-

MM3

01 (50-100) 01 (100-150)
04 (100-150) 04 (150-200)

-

-

-

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

Overschrijdingen toetsingskader grondwater

Grondwatermonster
04-1-1a

Situering
peilbuis
centraal op locatie

-

Concentratie > S

Concentratie > T

Concentratie > I

(licht verontreinigd)

(matig verontreinigd)

(sterk verontreinigd)

-

-

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de getoetste 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 Delverspad 2 te Egmond aan den Hoef.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging.
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese
dat de bodem niet verontreinigd is.
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.
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand. De bodem is bovendien plaatselijk zwak
humeus en zwak schelphoudend. De bovengrond is plaatselijk zwak baksteenhoudend. Verder zijn er
zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.
De bovengrond is licht verontreinigd met kwik, lood, zink, PAK, PCB en/of minerale olie. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd.
In het grondwater zijn geen verontreinigingen geconstateerd.
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd
wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van
verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw op, almede de
bestemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie.
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing.

Econsultancy
Boxmeer, 31 mei 2016
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Bijlage 1

Topografische ligging van de locatie

Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht

Legenda
Boringen
Omschrijving

Symbool

Boringen
Omschrijving

Symbool

Symbolen
Omschrijving

Symbool

Verontreiniging
Omschrijving

Symbool

Boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50

Asfalt

Ontgravingsvak

Boring tot 1,0 m -mv

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

Beton

Niet verontreinigd

Boring tot 1,5 m -mv

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

Boom

AW/S-waarde contour

Boring tot 2,0 m -mv

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

Bos

T-waarde contour

Boring tot 2,5 m -mv

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

Braak

I-waarde contour

Boring tot 3,0 m -mv

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

Depothoogte

Boring tot 3,5 m -mv

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

Fotoname

Licht verontreinigd

Boring tot 4,0 m -mv

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

Mangat

Matig verontreinigd

Boring tot 4,5 m -mv

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

Gras

Sterk verontreinigd

Boring tot 5,0 m -mv

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

Grind

Verspreiding
verontreiniging onbekend

Peilbuis

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

Haag

Peilbuis (diep)

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis

Klinker

Voorgaande
boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis (diep)

Olie/vetafscheider

Voorgaande
boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50

Voorgaande
boring tot 1,5 m -mv

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

Ontluchtingspunt

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

Onverhard

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

Parkeerplaats

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

Pomp

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

Puinverharding

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

Sleuf 200x40x50cm

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

Spoorbaan

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

Stelconplaat

Voorgaande
boring tot 4,5 m -mv
Voorgaande
boring tot 5,0 m -mv

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

..

Voorgaande
boring tot 4,0 m -mv

..

Voorgaande
boring tot 3,5 m -mv

..

Voorgaande
boring tot 3,0 m -mv

.....
......
..

Voorgaande
boring tot 2,5 m -mv

-x,x

...

Voorgaande
boring tot 2,0 m -mv

Ontgravingsdiepte

x,x

P

Struik

Voorgaande peilbuis

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

Voorgaande peilbuis (diep)

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis

Kernboring 80 mm

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis (diep)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hekwerk

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

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

Toekomstige bebouwing

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

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

Voormalige bebouwing

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

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

Bebouwing

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

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

Locatiegrens

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

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

Kernboring 120 mm

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis

Talud
Tegel
Vloeistofdichte vloer
Vulpunt
Water

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis (diep)

Zeshoek tegel
Zinkput
Asbestverdacht
plaatmateriaal op maaiveld

X

Niet verontreinigd

?

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 1.

Foto 2.
1534.001

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 3.

Foto 4.

1534.001

Bijlage 3

Boorprofielen

Pagina 1 van 1

Boorprofielen

01

Boring:

0

0

02

Boring:

1

weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak schelphoudend,
donkerbeige, Edelmanboor

50

0

0
1

weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak schelphoudend,
Edelmanboor

50

50
2
100

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak schelphoudend,
geelbeige, Edelmanboor

3
150

150

03

Boring:
0
1

50

50

04

Boring:
0

weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak schelphoudend,
zwak baksteenhoudend,
Edelmanboor

0
8

0

klinker
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, neutraalbeige,
Edelmanboor

1
50
2
80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, lichtbeige,
Veenboor

3
100
4
150
5
200
230

05

Boring:
0
1

tuin
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak schelphoudend,
Edelmanboor

50

50

1
50

1

50

beton
Betonboor
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
baksteenhoudend, donkerbeige,
Edelmanboor

08
0

0
1

tuin
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak schelphoudend,
Edelmanboor

50

50

Boormeester:

Projectcode: 1534.001

weiland
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak schelphoudend,
Edelmanboor

50

Boring:
0
8

0

0

0

50

07

Boring:

06

Boring:
0

R.J.H. Denessen

Opdrachtgever: Rho Adviseurs voor Leefruimte
Getekend volgens NEN 5104
Locatie: Delverspad 2 Egmond aan den Hoef

Bijlage 4a Analysecertificaten

Econsultancy
T.a.v. E.H.S. van der Lippe
Rapenstraat 2
5831 GJ BOXMEER

Analysecertificaat
Datum: 25-May-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2016057299/1
1534.001

19-May-2016

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.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
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).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

1534.001

Monsternemer
Monstermatrix

Dhr. R.J.H. Denessen
Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

92.6

86.1

83.0

2016057299/1
19-May-2016
25-May-2016/13:16
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

S

Organische stof

% (m/m) ds

2.9

2.3

<0.7

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

97.1

97.7

99.6

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

<2.0

<2.0

<2.0

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

39

41

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.25

0.23

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

3.2

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

15

12

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.21

0.14

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

4.1

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

77

45

13

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

78

73

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

5.2

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

8.9

13

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

42

31

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

20

19

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

6.2

6.4

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

Minerale olie

S

Chromatogram olie (GC)

84

77

Zie bijl.

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50)

18-May-2016

9031471

2

MM2 03 (0-50) 07 (8-50)

18-May-2016

9031472

3

MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 04 (100-150) 04 (150-200)

18-May-2016

9031473

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

1534.001

Monsternemer
Monstermatrix

Dhr. R.J.H. Denessen
Grond; Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

S

PCB 118

S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

0.0024

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

0.0024

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

0.0016

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

0.0092

0.0049

1)

2016057299/1
19-May-2016
25-May-2016/13:16
A,B,C
2/2

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

0.100

0.091

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

0.10

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.41

0.20

0.062

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

0.23

0.10

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

0.28

0.11

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.11

0.066

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.19

0.10

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.15

0.10

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.17

0.082

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

1.8

0.93

0.38

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50)

18-May-2016

9031471

2

MM2 03 (0-50) 07 (8-50)

18-May-2016

9031472

3

MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 04 (100-150) 04 (150-200)

18-May-2016

9031473

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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).

Monster nr.

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016057299/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

9031471

01

1

0

50

0532992673

9031471

02

1

0

50

0532992686

9031471

04

1

8

50

0532992743

9031471

05

1

0

50

0532992735

9031471

06

1

0

50

0532992674

9031471

08

1

0

50

0532992737

9031472

03

1

0

50

0532992675

9031472

07

1

8

50

0532992738

9031473

01

2

50

100

0532992678

9031473

01

3

100

150

0532992676

9031473

04

4

100

150

0532992733

9031473

04

5

150

200

0532992741

Monsteromschrijving

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (8-50) 05

MM2 03 (0-50) 07 (8-50)

MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 04 (10
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016057299/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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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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.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016057299/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

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

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

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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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9031471
Certificate no.: 2016057299
Sample description.: MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0V

0

pA

500

C40

C35-C40

C30-C35

C21-30

0.5

C16-C21

0.4

C12-C16

500

C10-C12

1000

C10

pA

1000

0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

150

100

100

0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

50

C40

C21-30

C16-C21

C12-C16

C10-C12

50

0
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
Minutes

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

pA

150

C35-C40

200

C30-C35

200

C10

pA

Minutes

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

9031472
2016057299
MM2 03 (0-50) 07 (8-50)
V

1000

0

pA

2000

C40

C21-30

C16-C21

C12-C16

C10-C12

1000

C10

pA

2000

C30-C35
C35-C40

Sample ID.:
Certificate no.:
Sample description.:

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

Minutes

100

80

80

C30-C35

100

C35-C40

C21-30

20

C40

C16-C21

40

C10

20

C12-C16

C10-C12

40

pA

60

pA

60

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0
0.8

1.0

1.2

1.4
Minutes

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

Econsultancy
T.a.v. E.H.S. van der Lippe
Rapenstraat 2
5831 GJ BOXMEER

Analysecertificaat
Datum: 30-May-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2016061617/1
1534.001

27-May-2016

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.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
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).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

1534.001

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2016061617/1
27-May-2016
30-May-2016/08:16
A,B,C
1/2

Water; Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

<20

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

4.2

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

2.5

S

Nikkel (Ni)

µg/L

<3.0

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

<10

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

27-May-2016

04-1-1a

Monster nr.

9044928

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

1534.001

2016061617/1
27-May-2016
30-May-2016/08:16
A,B,C
2/2

Water; Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

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

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

27-May-2016

04-1-1a

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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).

Monster nr.

9044928

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016061617/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

9044928

04

2

130

230

0680140808

9044928

04

3

130

230

0800503016

9044928

Tot

Barcode

Monsteromschrijving

04-1-1a

0680140819
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016061617/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016061617/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS300

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0215

LVI-GC-FID

Cf. pb 3110-5

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

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monster
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum
Analyse

1534.001

18-05-2016
MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50)

2016057299
19-05-2016
25-05-2016
Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
% (m/m)
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
mg/kg ds
PCB 118
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)
mg/kg ds

1

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

151,1
0,4132
7,383
30,10
0,2995
1,050
11,96
119,2
180,9

*
*
*

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

289,7

*

35

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0169

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
0,1
0,1
0,41
0,23
0,28
0,11
0,19
0,15
0,17
1,8

0,0350
0,1000
0,1000
0,4100
0,2300
0,2800
0,1100
0,1900
0,1500
0,1700
1,775

*

0,35

1,5

20,8

40

2,9
2
Uitgevoerd
92,6
2,9
97,1
<2,0
39
0,25
<3,0
15
0,21
<1,5
4,1
77
78
<3,0
<5,0
8,9
42
20
6,2
84
Zie bijl.

Legenda
Nr.

Analytico-nr

Monster

1

9031471

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50)

Eindoordeel:

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen
-

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

*

groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

2,900
1,400

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monster
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum
Analyse

1534.001

18-05-2016
MM2 03 (0-50) 07 (8-50)

2016057299
19-05-2016
25-05-2016
Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
% (m/m)
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
mg/kg ds
PCB 118
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)
mg/kg ds

2

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

158,9
0,3905
11,25
24,57
0,2007
1,050
8,167
70,44
171,9

*
*
*

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

334,8

*

35

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0024
0,0024
0,0016
0,0092

0,0030
0,0030
0,0030
0,0030
0,0104
0,0104
0,0069
0,0400

*

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
0,091
<0,050
0,2
0,1
0,11
0,066
0,1
0,1
0,082
0,93

0,0350
0,0910
0,0350
0,2000
0,1000
0,1100
0,0660
0,1000
0,1000
0,0820
0,9190

-

0,35

1,5

20,8

40

2,3
2
Uitgevoerd
86,1
2,3
97,7
<2,0
41
0,23
3,2
12
0,14
<1,5
<4,0
45
73
<3,0
5,2
13
31
19
6,4
77
Zie bijl.

Legenda
Nr.

Analytico-nr

Monster

2

9031472

MM2 03 (0-50) 07 (8-50)

Eindoordeel:

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen
-

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

*

groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

2,300
1,400

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monster
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

1534.001

Analyse

Eenheid

18-05-2016
2016057299
19-05-2016
25-05-2016

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
% (m/m)
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
mg/kg ds
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
mg/kg ds
PCB 138
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)
mg/kg ds

3

GSSD

Analytico-nr

Monster

3

9031473

MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 04 (100-150) 04 (150-200)

Eindoordeel:

83
<0,7
99,6
<2,0

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

T

I

0,4900
1,400

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
<4,0
13
<20

54,25
0,2410
7,383
7,241
0,0502
1,050
8,167
20,46
33,22

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

122,5

-

35

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
0,062
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,38

0,0350
0,0350
0,0350
0,0620
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3770

-

0,35

1,5

20,8

40

Gebruikte afkortingen
*

AW

Uitgevoerd

Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

RG

0,7
2

Legenda
Nr.

Oordeel

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monster
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum
Analyse

1534.001

27-05-2016
04-1-1a

2016061617
27-05-2016
30-05-2016
Eenheid

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

9044928

04-1-1a

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

S

Streefwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

T

I

14
0,1400
1,400
4,200
0,0350
2,5
2,100
1,400
7

-

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,1400
0,1400
0,1400
0,0700
0,1400
0,2100
0,6300
0,0140
0,1400

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

0,2

35,1

70

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,1400
0,1400
0,0700
0,1400
0,0700
0,1400
0,1400
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
1,120
0,1400
0,0700
0,0700
0,1400
0,1400
0,1400
0,1400
0,4200

-

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,2
0,1
0,2

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

35

-

50

50

325

600

Gebruikte afkortingen
*

S

<20
<0,20
<2,0
4,2
<0,050
2,5
<3,0
<2,0
<10

Voldoet aan Streefwaarde

-

RG

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

Legenda
Nr.

Oordeel

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Bijlage 5

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

voorkomen in:

Grondwater
(μg/l opgelost, tenzij
anders vermeld)

Grond/sediment
(mg/kg droge stof)

Stof/niveau
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

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
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

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)

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

0,1
3,9
15
6,4
0,3
1
2
5,6
15
10
2,5
0,7
8,8

0,01
0,01
7
7
0,01
0,01
0,8
6
0,01
0,01
24
0,01
0,01

5
1000
900
400
10
20
80
400
300
130
500
10
40

monochloorbenzeen
dichloorbenzenen
trichloorbenzenen
tetrachloorbenzenen
pentachloorbenzeen
hexachloorbenzeen

0,20
2,0
0,015
0,0090
0,0025
0,0085

15
19
11
2,2
6,7
2,0

7
3
0,01
0,01
0,003
0,0009

180
50
10
2,5
1
0,5

monochloorfenolen(som)
dichloorfenolen (som)
trichloorfenolen (som)
tetrachloorfenolen (som)
pentachloorfenol

0,045
0,20
0,0030
0,015
0,0030

54
22
22
21
12

0,3
0,2
0,03
0,01
0,04

100
30
10
10
3

PCB's (som 7)
chloornaftaleen (som)
monochlooranilinen (som)
dioxine (som I-TEQ)

0,020
0,070
0,20

1
23
50
0,00018

0,01
-

0,01
6
30
-

-

-

V.

pentachlooraniline

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

kool-

0,000055
0,15

-

-

-

* 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:

Grondwater
(μg/l opgelost, tenzij
anders vermeld)

Grond/sediment
(mg/kg droge stof)

Stof/niveau
AW
VI.

VII.

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)
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

I

S

I

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

4
1,7
2,3
34
0,32
4
4
17
1,6
1,2
4
4
-

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
-

0,2

0,0075
0,15
0,065
0,55
0,035
0,15
0,017
0,60
0,090

2,5
4
0,71
0,45
0,017
-

0,05-16 ng/l
0,02
29 ng/l
2 ng/l
9 ng/l
-

0,7
50
150
50
100
-

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
-

0,01
0,1
5
1
0,3
3
-

Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen

Lb = Lst *

a + b * % lut.+ c * % org.st.
a + b * 25 + c * 10

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.

Bijlage 5

Toetsingskader Circulaire bodemsanering

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

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

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

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

Organische verbindingen

Lb = Lst *

% org.st.
10

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% respecti evelijk 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 toetsingscriterium 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.

T = 0,5 * (S + I)

Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen

Informatiebron

Geraadpleegd
(ja/nee)

Toelichting
Datum
kaartmateriaal

Informatie uit kaartmateriaal etc.
Historische topografische kaart

ja

1800-heden

Luchtfoto

ja

2015

Opmerkingen

topotijdreis.nl

Datum bron/
kaartmateriaal

Informatie uit themakaarten

Opmerkingen

Bodemkaart Nederland

ja

-

Bodemdata.nl

Grondwaterkaart Nederland

ja

-

DINO-loket

Bodemloket.nl

ja

2016

-

Informatie van eigenaar / terreingebruiker /
opdrachtgever

Datum
uitgevoerd

Historisch gebruik locatie

ja

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

april 2016

Datum
uitgevoerd

Informatie van gemeente
ja

mei 2016

Archief Bouw- en woningtoezicht

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet

ja

Archief ondergrondse tanks

ja

Archief bodemonderzoeken

ja

Gemeenteambtenaar milieuzaken

ja
Datum
uitgevoerd

Informatie uit terreininspectie
Historisch gebruik locatie

ja

Huidig gebruik locatie

ja

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit
onderzoekslocatie)

ja

Verhardingen

ja

18 mei 2016

Contactpersoon

Opmerkingen

Dhr. F. Beukeveld

--

Contactpersoon

Opmerkingen

-

Bodemloket RUDNHN digitale
rapportagemodule

Opmerkingen

-

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 opdrachtgevers 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 referentielijsten worden verschaft.

Vestiging Limburg
Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Tel. 0475 - 504961
Swalmen@econsultancy.nl

Vestiging Gelderland
Fabriekstraat 19c
7005 AP Doetinchem
Tel. 0314 - 365150
Doetinchem@econsultancy.nl

Vestiging Brabant
Rapenstraat 2
5831 GJ Boxmeer
Tel. 0485 - 581818
Boxmeer@econsultancy.nl
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Hoofdstuk 1

Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

1.1
plan
het bestemmingsplan Delverspad 2a Egmond aan den Hoef als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0373.BPG10004delvpad2a-B001 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
agrarisch bedrijf
een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of
het houden van dieren, nader te onderscheiden in:
a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen
sier-, fruit- en bollenteelt;
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op open
grond;
intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en (nagenoeg)
zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel;
glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen;
sierteelt: de teelt van tuin- en potplanten en/of bomen, al dan niet met behulp van kassen en al dan
niet gecombineerd met de handel in deze gewassen;
fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;
bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt van bolbloemen;
intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve
veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht;
een paardenfokkerij.

1.10
archeologische waarde
de in een gebied aanwezige waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen in de
bodem en uit het verleden.
1.11
bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
1.12
bestemmingsgrens
een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak.
1.13
bestemmingsvlak
een op de verbeelding aangegeven vlak met eenzelfde bestemming.
1.14
bevoegd gezag
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.15
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.
1.16
bouwen
plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk.
1.17
bouwgrens
een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak.
1.18
bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende
vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder ingrijpende
voorzieningen voor woon- of andere functies geschikt of geschikt te maken is.
1.19
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.
1.20
bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel.
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1.21
bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
1.22
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.
1.23
bouwwerk, geen gebouw zijnde
ieder bouwwerk dat niet kan worden aangemerkt als gebouw.
1.24
cultuurhistorisch deskundige
een door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van deskundigen
inzake cultuurhistorie.
1.25
cultuurhistorische waarde
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het
gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt.
1.26
dakkapel
een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een dakvlak
bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in het
dakvlak is geplaatst.
1.27
dakopbouw
een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich boven de dakgoot bevindt, waarbij deze
constructie (deels) boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de constructie in één of
beide dakvlak(ken) is (zijn) geplaatst.
1.28
dakoverstek
de breedte van de dakrand (inclusief de goot) welke zich buiten de verticale projectie van de gevel
bevindt.
1.29
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.
1.30
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.
1.31
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.
1.32
overig bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, die direct en duurzaam met de
aarde is verbonden.
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1.33
natuur- en landschapsdeskundige
een door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige of commissie van deskundigen inzake natuur en
landschap.
1.34
overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak.
1.35
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.
1.36
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.
1.37
voorgevel
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel
kan worden aangemerkt.
1.38
voorgevelrooilijn
de (denkbeeldige) lijn in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw alsmede de (denkbeeldige)
lijn in het verlengde van de andere naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, niet zijnde de
achtergevel.
1.39
voorste bouwgrens
elke naar de weg of het openbare gebied gekeerde bouwgrens.
1.40
woning
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
1.41
zijerf
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw
tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor- en achtergevel.
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Artikel 2

Wijze van meten

2.1
afstand
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen
worden daar gemeten waar deze afstand 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 scheidsmuren.
2.4
goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot/de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen
constructiedeel.
2.5
inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.6
oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.7
vloeroppervlakte
de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580.
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Hoofdstuk 2

Artikel 3

Bestemmingsregels

Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van een agrarisch bedrijf, zoals genoemd in artikel 1 lid 1.9 onder a en b;
b. behoud, herstel en ontwikkeling van landschapswaarden;
c. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, fiets- en wandelpaden,
nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, bergbezinkbassins en water ten
behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater.
3.2
Bouwregels
Op deze gronden mag niet worden gebouwd.
3.3
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 ten behoeve
van de bouw van erfafschiedingen, met inachtneming van:
a. de bouwhoogte mag ten hoogste 1 m bedragen.
3.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.4.1
Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - Landschappelijke
waarden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk
zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
c. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds aanwezige
dijken of taluds;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het beplanten met opgaande beplanting;
f. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden en aanlegplaatsen;
g. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
h. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het
verwijderen van oevervegetaties.
3.4.2
Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod
Het verbod van lid 3.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.
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3.4.3
Voorwaarde voor een omgevingsvergunning
De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de
landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.
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Artikel 4

Wonen - 2

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
b. water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater, met bijbehorende
voorzieningen, zoals bergbezinkbassins;
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen,
parkeervoorzieningen, tuinen en water.
4.2
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
4.2.1
Algemeen
a. het bouwperceel mag ten hoogste voor 35% bebouwd worden met gebouwen en overkappingen;
b. per bouwvlak is ten hoogste 1 woning toegestaan;
4.2.2
Hoofdgebouwen
a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’ is ten hoogste 1 woning toegestaan met een maximum
oppervlakte van 120 m2;
c. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de
maatvoeringaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte;
d. de breedte van het hoofdgebouw gemeten in de voorgevel bedraagt ten hoogste 12 m;
e. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen, indien:
1. de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m bedraagt;
2. de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, ten hoogste 1,5 m
bedraagt;
3. de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van het hoofdgebouw ten hoogste 1/3 van
het dakvlak bedraagt;
4. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten hoogste 2/3 van het
dakvlak bedraagt.
4.2.3
Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter
(het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst;
b. de afstand van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse
perceelsgrens dient ten minste 2 m te bedragen;
c. vrijstaande bijgebouwen dienen in of op een afstand van tenminste 1 m tot de zijdelingse
perceelgrenzen worden gebouwd;
d. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag niet meer
bedragen dan 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; in afwijking van
artikel 2 Wijze van meten, worden ondergrondse gebouwen voor zover niet onder een bovengronds
gebouw gelegen tevens meegerekend in de oppervlakte;
e. 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;
f. 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;
g. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde
overkappingen, mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het
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h.
i.
j.

hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m;
de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag ten hoogste 3 m en
de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen;
bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen;
bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub i en j worden overschreden
ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste een derde van de oppervlakte van
het dakvlak en tot een hoogte van 1 m.

4.2.4
Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen 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 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 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 m 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 perceelgrens minimaal
3 m moet bedragen;
c. zwembaden dienen op een afstand van ten minste 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van
het hoofdgebouw te worden geplaatst;
d. de oppervlakte van een zwembad mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 50 m²;
e. de bouwhoogte van zwembaden mag niet meer bedragen dan 50 cm;
f. paardenpakken, bouwwerken voor mestopslag, tredmolens en lichtmasten zijn niet toegestaan;
g. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag ten hoogste 3 m
bedragen.
4.3
Afwijken van de bouwregels
4.3.1
Kap
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.3 sub g ten
behoeve van een kap op aan- en uitbouwen, met dien verstande dat:
a. 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 niet meer bedragen dan de in lid 4.2.3 sub g genoemde
bouwhoogte;
c. afwijking niet mag leiden tot onevenredige aantasting van de gebruikswaarde van naburige erven.
4.4
Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:
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 of te laten gebruiken als slaapgelegenheid;
d. woningen te gebruiken of te laten gebruiken als recreatiewoning.

Rho adviseurs voor leefruimte

401064.20160221

69

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 van gedeelten van woningen en de daarbij
behorende bebouwing door de bewoner 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.
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Artikel 5

Leiding - Water

5.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende
bestemming(en) - mede bestemd voor een waterleiding.
5.2
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming
van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd,
indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande
bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
5.3
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 5.2 onder b, indien de bij de
betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de leiding(en)
door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad.
5.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
5.4.1
Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Water zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te
voeren:
a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, en
het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
d. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
5.4.2
Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod
Het verbod van lid 5.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is
verleend, zoals in lid 5.3 bedoeld;
b. normaal onderhoud en beheer betreffen;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.
5.4.3
Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 5.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het leidingbelang
daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
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Artikel 6

Waarde - Archeologie 4

6.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en de
veiligstelling van archeologische waarden.
6.2
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) geldt dat ter plaatse van
de bestemming Waarde - Archeologie 4 uitsluitend bouwwerken zijn toegestaan;
1. met een oppervlakte van ten hoogste 2.500 m²;
2. met een oppervlakte meer dan 2.500 m², waarvoor geen graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm
uitgevoerd hoeven te worden of waarvoor geen heiwerkzaamheden uitgevoerd hoeven te
worden;
3. met een oppervlakte meer dan 2.500 m², waarvoor graafwerkzaamheden of heiwerkzaamheden
niet dieper reiken dan 6 m boven NAP.
6.3
Afwijken van de bouwregels
6.3.1
Afwijken met omgevingsvergunning
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2, met
inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels.
6.3.2
Geen archeologische waarden
De omgevingsvergunning, zoals in lid 6.3.1 bedoeld, wordt in ieder geval verleend, indien de aanvrager
van de omgevingsvergunning voor het bouwen aan de hand van nader archeologisch onderzoek heeft
aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn.
6.3.3
Overige voorwaarden
De omgevingsvergunning, zoals in lid 6.3.1 bedoeld, wordt voorts verleend, indien:
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische
waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is
vastgesteld;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door de
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
afwijking regels te verbinden, gericht op:
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden
behouden;
2. het doen van opgravingen;
3. begeleiding van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige.
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
6.4
werkzaamheden
6.4.1
Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 4 zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of
werkzaamheden met een grotere omvang dan 2.500 m² uit te voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm die reiken tot een diepte
beneden 6 m boven NAP, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen,
egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van een bouwplan waarvoor afwijking, zoals in lid 6.3.1 bedoeld, is verleend;
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b.
c.
d.

het verlagen of verhogen van het waterpeil;
het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur.

6.4.2
Uitzondering op het uitvoeringsverbod
Het verbod van 6.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 6.2 in acht is genomen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
6.4.3
Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 6.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager
van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden
toelaatbaar, indien:
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een
rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel
van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van werken of werkzaamheden regels te verbinden, gericht op het behoud van de
archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de
bouwactiviteiten door een archeologische deskundige.
6.5
Wijzigingsbevoegdheid
6.5.1
Verwijderen bestemming
Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken van de bestemming Waarde Archeologie 4 geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien:
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig
zijn;
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.
6.5.2
Wijzigen bestemming
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Waarde - Archeologie 4 wijzigen in een andere
bestemming Waarde - Archeologie teneinde grotere of kleine oppervlaktes en/of dieptes toe te staan
zoals genoemd onder 6.2 en 6.4.1 teneinde de archeologische waarden op een andere wijze te
beschermen en veiligstellen, indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse andere
archeologische waarden aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3

Artikel 7

Algemene regels

Antidubbeltelregel

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

Artikel 8

Algemene bouwregels

8.1
Overschrijding bouwgrenzen
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen,
aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen,
funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste
1,5 m bedraagt;
b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt en de
oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt;
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m
bedraagt.

Artikel 9

Algemene aanduidingsregels

9.1
Molenbiotoop
9.1.1
Vrijwaringszone - molenbiotoop 4
In afwijking van hoofdstuk 2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop 4' de
volgende regels:
a. nieuwe bebouwing wordt niet opgericht met een hoogte die meer bedraagt dan 1/30 van de afstand
tot het bouwwerk tot het middelpunt van de molen, gerekend vanaf 5 m boven NAP;
b. het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit lid onder a, indien:
1. de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige bebouwing en de
windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt vanwege de nieuw op te richten
bebouwing;
2. toepassing van de in dit lid onder a bedoelde afstands- en/of hoogtematen de belangen in
verband met de nieuw op te richten bebouwing onevenredig zouden schaden;
3. uit advies van de cultuurhistorisch deskundige blijkt dat rekening wordt gehouden met de
cultuurhistorische waarden van de molen;
c. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de maximaal
toelaatbare bouwhoogte ingevolge dit lid onder a en b, prevaleert de maximaal toelaatbare
bouwhoogte van hoofdstuk 2.
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Artikel 10

Algemene afwijkingsregels

10.1
Maten en bouwgrenzen
Het bevoegd gezag - 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 echter ten hoogste
3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.
Er wordt niet afgeweken, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de
bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
10.2
Mantelzorg
Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor het gebruik van een bijgebouw bij een (bedrijfs)woning
voor mantelzorg, met dien verstande dat:
a. er sprake moet zijn van een tijdelijke woonbehoefte;
b. de bereikbaarheid van algemene voorzieningen en nutsvoorzieningen voor hulpdiensten
gewaarborgd moet blijven;
c. er geen sprake mag zijn van aantasting van de belangen van (agrarische) bedrijven en er mag geen
afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bebouwing;
d. de realisering van de tijdelijke woonruimte in een bijgebouw of aan- of uitbouw of bijgebouw moet
mogelijk en aanvaardbaar zijn inzake milieuhygiëne en brandveiligheid. Hierbij is aangesloten bij het
bouwbesluit omtrent recreatiewoningen.

Artikel 11

Algemene wijzigingsregels

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

Artikel 12

Overige regels

12.1
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
beleidsregel Nota Ruimtelijk Parkeren 2014 of de opvolger van deze beleidsregel 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

Artikel 13

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

13.1
Overgangsrecht bouwwerken
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning 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.

13.2
Overgangsrecht gebruik
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten;
d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 14

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Delverspad 2a Egmond aan den
Hoef'.
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