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1 Inleiding 
In opdracht van Stichting blooming heeft Mees Ruimte & Milieu een ruimtelijke onderbouwing 
opgesteld voor de gewenste ontwikkeling van een hotel/conferentieruimte in de voormalige 
bedrijfswoning ter plaatse van de Duinweg 9 te Bergen. Voor deze ontwikkeling dient een pla-
nologische procedure te worden doorlopen.  
 
De planologische procedure wordt aan de hand van een omgevingsvergunning doorlopen. 
Onderdeel van deze omgevingsvergunning is de motivatie om af te wijken van het vigerende 
bestemmingsplan, de zogenaamde ruimtelijke onderbouwing. In de voorliggende rapportage 
wordt de ruimtelijke onderbouwing gegeven waarin het project zowel ruimtelijk als milieutech-
nisch gemotiveerd wordt. 

2 Planbeschrijving 

2.1 Projectlocatie 
De projectlocatie is gelegen aan de Duinweg 9 te Bergen. Het betreft de bedrijfswoning beho-
rende bij het hotel blooming. Kadastraal maakt de woning ook deel uit van het grotere terrein 
dat in eigendom is van de Stichting blooming die hier een hotel en conferentieoord heeft. De 
locatie ligt aan de rand van het dorp, daar waar het duingebied begint.  
 
figuur 1. luchtfoto projectlocatie 

2.2 Projectplan 
De wens is de huidige bedrijfswoning te transformeren naar hotelfunctie. De bestaande wo-
ning wordt intern verbouwd en gewijzigd in een kleinschalig conferentie- en logiesruimte (de-
pendance blooming).  Met de transformatie ontstaan in totaal vijf slaapkamers met eigen natte 
cel en een gezamenlijke eet- en overlegruimte met keuken op de begane grond. Hiermee is 
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het uitermate geschikt voor kleinschalige conferenties, werkoverleggen, teambuildingdagen 
en kinder- en familie-uitjes. Met andere woorden: een leisure verblijf in vele opzichten.    
 
figuur 2. te transformeren bedrijfswoning, gezien vanaf de Duinweg (links) en naastgelegen parkeerterrein 

 
 
Het betreft hier een woning waarvoor in 1925 bouwvergunning is verleend voor het stichten  
van een “chauffeurswoning met garage”. In 1951 is er bouwvergunning verleend voor het ver-
bouwen van een “(portiers-) woning” (verplaatsen drie kozijnen). Kadastraal maakt de woning 
ook deel uit van het grotere terrein dat in eigendom is van de Stichting blooming die hier een 
hotel en conferentieoord heeft. De woning maakt dan ook van oudsher onderdeel uit van dit 
terrein, is ook alleen ontsloten via de toegangsweg tot blooming en was feitelijk bedoeld als 
woning voor personeel dat werkzaam was op het terrein. Het is daarnaast de enige woning die 
hier ten noorden aan de Duinweg is gelegen. Nu de woning niet nodig is voor de huisvesting 
van personeel ligt het gezien de locatie, de ontsluiting en de historische context voor de hand 
om het te gebruiken als dependance voor het hotel en conferentieoord blooming.  
Bijkomend voordeel is dat het solitair gelegen gebouw aan de ingang van het blooming terrein 
door de transformatie meer verlevendiging met zich meebrengt, wat de sociale veiligheid ten 
goede komt.  
 
figuur 3. schets toekomstige situatie begane grond en verdieping (bron: Leeuwenkamp architecten) 

2.3 Vigerend bestemmingsplan 
Voor het perceel gelden de voorschriften van het bestemmingsplan Duingebied. Het perceel 
heeft de bestemming Wonen-Duingebied. Deze gronden zijn bestemd voor: 
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a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsma-
tige activiteiten; 

b. water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater, met bij-
behorende voorzieningen, zoals bergbezinkbassins; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, par-
keervoorzieningen, tuinen en water. 

 
Strijdigheid bestemmingplan 
De verbouw en het gebruik de woning in (kleinschalig) conferentie- en logiesruimte (depen-
dance blooming) is in strijd met het bestemmingsplan. Dit betekent dat het bouwplan in strijd 
is met het bestemmingsplan. Medewerking is alleen mogelijk met een omgevingsvergunning 
voor het afwijken van het bestemmingsplan. 
 
figuur 4. uitsnede bestemmingsplankaart (www.ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd op 25 mei 2018) 
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3 Ruimtelijk beleid 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Dit besluit legt nationale ruimtelijke belangen vast. Het beleid is erop gericht om het aantal re-
gels terug te dringen. De ruimtelijke onderwerpen van nationaal belang zijn daardoor beperkt.  
Het Rijk maakt bijvoorbeeld geen landsdekkende woningbouwafspraken meer, alleen nog in 
de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad. Het Rijk benoemt alleen nog landelijke doelstellin-
gen om de woningmarkt goed te laten werken. 
 
Op dit moment legt het Barro geen restricties op voor de onderhavige locatie. 

3.1.2 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, maart 2012) heeft verschillende nota’s ver-
vangen, zoals de Nota Ruimte, Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits 
Aanpak, de structuurvisie voor de Snelwegomgeving, de agenda Landschap, de agenda Vi-
taal Platteland en de Pieken in de Delta.  
 
De rijksoverheid streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, met 
een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, in-
vesteringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. De 
ruimtelijke structuur van Nederland heeft zich ontwikkeld van steden in een landelijk gebied 
naar stedelijke regio’s in interactie met landelijke en cultuurhistorische gebieden. Overheden, 
burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Zij verdienen het vertrou-
wen dat ze dat op een goede manier doen. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van pro-
vincies en gemeenten zitten en richt zich op het versterken van de internationale positie van 
Nederland en het behartigen van de belangen voor Nederland als geheel, zoals de hoofdnet-
werken voor personen- en goederenvervoer, energie en natuur. Afspraken over verstedelij-
king, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de provincies en gemeenten. Het Rijk 
blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijk ordening. Daarnaast kan een rijksverant-
woordelijkheid aan de orde zijn indien: 
 Een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies 

en gemeenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de 
stedelijke regio’s rondom de mainports, brainport, greenports en de valleys. 

 Over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoor-
beeld voor biodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of werelderfgoed. 

 Een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelings-
risico kent ofwel in beheer bij het Rijk is. Bijvoorbeeld de hoofdnetten van weg, spoor, wa-
ter en energie, maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners. 

 
In de structuurvisie zijn dertien nationale belangen benoemd. De nationale belangen, die wor-
den benoemd, betreffen de internationale concurrentiepositie, het gebruik van de ondergrond, 
het behouden en versterken van vervoer- en transportsystemen, de milieukwaliteit, de water-
veiligheid en zoetwatervoorziening en behoud en versterken van natuur en cultuurhistorische 
waarden. Geen van deze nationale belangen zijn van toepassing op dit project en daarmee 
wordt beleid hierover overgelaten aan de provincie en de gemeente. 

3.1.2.1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

De Ladder is als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen. Het doel 
van de Ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van 
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een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de Ladder wordt een zorg-
vuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele beslui-
ten nagestreefd.  
 
Wettelijk kader 
De Ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in het Bro. Artikel 1.1.1. definieert rele-
vante begrippen: 
 bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten 

behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de 
daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infra-
structuur; 

 stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventer-
rein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzienin-
gen. 

 
Artikel 3.1.6 van het Bro: 
 lid 2: de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mo-

gelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het 
bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, 
een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan wor-
den voorzien. 

 Lid 3: indien in een bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid toepassing is gegeven 
aan artikel 3.1.6, eerste lid, onder a of b, van de wet kan bij dat bestemmingsplan worden 
bepaald dat de beschrijving van de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling en 
een motivering als bedoeld in het tweede lid eerst wordt opgenomen in de toelichting bij 
het wijzigings- of het uitwerkingsplan als bedoeld in dat artikel. 

 Lid 4: een onderzoek naar de behoefte als bedoeld in het tweede lid, heeft, in het geval 
dat het bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid, ziet op de vestiging van een 
dienst als bedoeld in artikel 1 van de Dienstenwet en dit onderzoek betrekking heeft op de 
economische behoefte, de marktvraag of de beoordeling van de mogelijke actuele econo-
mische gevolgen van die vestiging, slechts tot doel na te gaan of de vestiging van een 
dienst in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

 
Toelichting op gebruik 
De Ladder is in de Nota van Toelichting (Stb. 2017, 182) gemotiveerd: “Zowel voor nieuwe ste-
delijke ontwikkelingen binnen als buiten bestaand stedelijk gebied moet de behoefte worden 
beschreven. Uitgangspunt is dat met het oog op een zorgvuldig ruimtegebruik, een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling in beginsel in bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd. Indien de 
nieuwe stedelijke ontwikkeling voorzien wordt buiten het bestaand stedelijk gebied, dient dat 
nadrukkelijk te worden gemotiveerd in de toelichting. Tevens wordt de mogelijkheid geboden 
in het derde lid, om de toepassing van de Ladder door te schuiven naar het uitwerkings- of 
wijzigingsplan. De verwachting is dat de Ladder hierdoor beter hanteerbaar zal zijn, beter 
aansluit bij het geheel aan vereisten aan een toelichting bij bestemmingsplannen en tot minder 
onderzoekslasten zal leiden.”  
 
Relatie tot het project 
Voor de projectlocatie geldt dat het gaat om de wijziging van een woning naar een kleinscha-
lig hotel/conferentieruimte met vijf slaapkamers. Met deze wijziging blijft het bestaande ge-
bouw in tact en worden enkel inpandige werkzaamheden uitgevoerd. Deze kleine wijziging is 
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naar aard en omvang niet aan te merken als nieuwe stedelijke ontwikkeling. In de overzichts-
uitspraak1 over de ladder heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ge-
oordeeld dat 11 woningen of een gebouw met een bruto-vloeroppervlakte kleiner dan 500 m² 
kan niet worden aangemerkt als stedelijke ontwikkeling. Of sprake is van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling, moet in onderlinge samenhang worden beoordeeld in hoeverre het plan, in ver-
gelijking met het voorgaande bestemmingsplan, voorziet in een functiewijziging en welk plano-
logische beslag op de ruimte het nieuwe plan mogelijk maakt in vergelijking met het voor-
gaande bestemmingsplan. 
Zowel de ruimtelijke uitstraling als gebruik zijn niet dermate verschillend van elkaar dat sprake 
is van een stedelijke ontwikkeling. Bovendien gaat het hier om het wijzigen van het gebruik 
van een vrijstaande woning naar logiesfunctie binnen hetzelfde pand. De ladder voor duur-
zame verstedelijking hoeft niet doorlopen te worden. 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Structuurvisie 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening  

De structuurvisie is 21 juni 2010 vastgesteld en voor het laatst gewijzigd in 2015. De Provincie 
Noord-Holland heeft gekozen voor drie hoofdbelangen: klimaatbestendigheid, duurzaam ruim-
tegebruik en ruimtelijke kwaliteit.  De structuurvisie borduurt voort op en heeft de eerdere 
streekplannen vervangen. Met name de scheiding tussen landelijk en stedelijk gebied komt 
sterk naar voren in de visie. In het landelijk gebied is de provincie veel meer terughoudend ten 
aanzien van nieuwe ontwikkelingen dan in het stedelijke gebied, waar lokale overheden veel 
meer vrijheid hebben om hun eigen beleid te voeren.  
 
Naast de structuurvisie heeft de provincie een verordening (Provinciale Ruimtelijke Verorde-
ning, 1 maart 2017) vastgesteld waarin regels zijn opgenomen die de provinciale belangen 
beschermen. Deze regels zijn een uitwerking van de structuurvisie.  
 
Relatie met project 
De projectlocatie valt binnen bestaand stedelijk gebied en is ook bestemd als woning. Er vind 
enkel een inpandige transformatie plaats en er is naar aard en omvang dan ook geen sprake 
van een stedelijke ontwikkeling. De transformatie van de woning naar kleinschalig hotel/confe-
rentieruimte is dan ook niet in strijd met het provinciale beleid.  

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Ruimtelijke visie op hotels en pensions (2008) 

De ruimtelijke visie op hotels en pensions is op 21 april 2009 vastgesteld door de raad van ge-
meente Bergen. In de visie is het beleid voor de vestiging en uitbreiding van hotels en pensi-
ons opgenomen. Ook is beleid opgenomen voor het tegengestelde, namelijk omzetten van ho-
tels naar woningen. 
In de visie worden een aantal uitgangspunten benoemd: 

1. het hotel- en pensionaanbod in gemeente Bergen is van groot direct en indirect be-
lang voor de economie en samenleving. Het aantal overnachtingen dient derhalve mi-
nimaal gelijk te blijven; 

2. de toename aan overnachtingen dient voornamelijk te worden gerealiseerd door het 
verlengen van de verblijfsduur; 

                                                  

1 AbRvS, 28 juni 2017 ECLI:NL:RVS:2017:1724 
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3. het aantal overnachtingen kan eveneens toenemen door het verlengen van de seizoe-
nen; 

4. Bergen streeft naar een hoogwaardig kwalitatief hotel- en pensionaanbod dat aansluit 
op de wenen van de toerist. Het accent ligt niet alleen op het luxe-segment, maar ook 
op diversiteit; 

5. in dit beleidskader staat voorop dat nieuwe hotels en pensions een bijdrage dienen te 
leveren aan de kwaliteit van de hotel- en pensionstructuur, mede gezien het onder-
scheidend vermogen van het desbetreffende hotel; 

6. gelijktijdig dienen deze nieuwe hotels en pensions ruimtelijk inpasbaar te zijn en pas-
sen binnen het karakter van de omgeving; 

7. in de locatiebeoordeling zijn stedelijke, landschappelijke en cultuurhistorische en mili-
euaspecten van belang; 

8. de accommodaties dienen de specifieke identiteit van de verschillende kernen te on-
dersteunen.  

 
Het voornoemde ontwikkelingskader voorziet in een gewenste ruimtelijke structuur van hotels 
en pensions. Daarmee wordt ook richting gegeven aan de (on)mogelijkheid voor de functie-
verandering van hotel naar woningen of appartementen. Binnen de zogenoemde concentratie-
gebieden (het centrum) is het in principe niet toegestaan hotels en pensions te sluiten of slo-
pen voor de omzetting of nieuwbouw van woningen en/of appartementen. Om die reden zijn 
de bestaande pensions en hotels binnen het concentratiegebied specifiek bestemd voor deze 
functies. Het omgekeerde, het veranderen van een woonfunctie naar een hotel of pension, 
wordt binnen deze gebieden in beginsel gestimuleerd. In de gemengde gebieden is functie-
verandering slechts toegestaan als er een duidelijke kwaliteitsslag gemaakt wordt in de omge-
ving. Dat betekent dat ook hinderlijke, niet-passende bebouwing gesloopt moet worden. 
 
Relatie met plan 
De locatie aan de Duinweg 9 maakt onderdeel uit van het terrein van het blooming hotel. Het is 
het eerste gebouw langs de entree richting het hotelterrein. Dit hotel behoort niet tot het con-
centratiegebied, maar draagt wel bij aan de sterke economische en hotelsector die Bergen is. 
Het betreft hier de wijziging van een woonfunctie naar een hotelfunctie, door de voormalige 
bedrijfswoning onderdeel te laten maken van het blooming hotel. Hiermee wordt de kwaliteit 
van het blooming hotel versterkt: met de transformatie wordt een kleinschalige conferentie-
ruimte met vijf slaapkamers gerealiseerd wat een aanvulling is op het bestaande aanbod dat 
het hotel biedt. Er wordt op deze manier een kwaliteitsimpuls gegeven aan hotel blooming. Dit 
past binnen de uitgangspunten van de ruimtelijke visie op hotels en pensions.  
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4 Ruimtelijke aspecten 

4.1 Analyse van verkeer- en parkeeraspecten 
In het kader van de herontwikkeling moet gekeken worden wat de verkeersgeneratie is, wat de 
parkeerbehoefte is en hoe de ontsluiting geregeld wordt van de nieuwe functie om voldoende 
parkeerplaatsen te waarborgen en ongewenste verkeerssituaties tegen te gaan.  
 
Verkeersgeneratie 
Bij de bepaling van het aantal verkeersbewegingen per dag is gebruik gemaakt van kencijfers 
van het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte 
(CROW).  
Er is bij de activiteit uitgegaan van de categorieën ‘evenementen beursgebouw congresge-
bouw’, ‘rest bebouwde kom’, ‘niet stedelijk’ en ‘een maximale verkeersgeneratie’. De kencijfers 
worden gegeven per 100 m² bebouwd vloeroppervlak (BVO). Aangezien het BVO 131 m² be-
draagt zijn de kencijfers verkeersgeneratie vermenigvuldigt met 1,31. De verkeersgeneratie 
komt dan te liggen op 11x1,31 = 14,41 verkeersbewegingen (CROW, 2012).  
 
Bij een vrijstaande woning zijn dit er acht, we hebben het dus over een toename van circa 7 
vervoersbewegingen per etmaal. Deze 7 bewegingen kunnen prima afgewikkeld worden op 
de Duinweg zelf en zorgen niet voor een ontwrichting van de bestaande wegenstructuur ter 
plaatse.  
 
Parkeren 
De rekentool van de C.R.O.W. geeft ook de parkeerbehoefte aan. Op basis van het mobiliteits-
profiel is de behoefte ingeschat op minimaal 6 en maximaal 7 parkeerplaatsen. Aan de zijkant 
van het gebouw is voldoende ruimte om 6 a 7 auto’s te parkeren. Bovendien kan ook gebruik 
worden gemaakt van het grote parkeerterrein van hotel blooming, even verderop op het ter-
rein.  
 
figuur 5. situatietekening inclusief parkeerruimte op eigen terrein 

 
Conclusie 
Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor de gewenste transformatie.  
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4.2 Archeologie en cultuurhistorie 
Het Verdrag van Valletta was geïmplementeerd in de Monumentenwet 1988 en de Wet op de 
monumentenzorg, tot de inwerkingtreding van de Erfgoedwet op 1 juli 2016. De Erfgoedwet 
bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in 
Nederland. De wet regelt tevens  de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem. 
De uitvoering van de Erfgoedwet en de integratie van archeologie en ruimtelijke ordening is 
een primair gemeentelijke opgave. 
 
In het proces van ruimtelijke ordening moet tijdig rekening worden gehouden met de mogelijke 
aanwezigheid van archeologische waarden. Op die manier komt er ruimte voor de overweging 
van archeologievriendelijke alternatieven. Rijk, provincies en gemeenten (laten) bepalen welke 
archeologische waarden bedreigd worden bij ruimtelijke plannen. Tijdens de voorbereiding 
van deze plannen is (vroeg)tijdig archeologisch (voor)onderzoek belangrijk. 
 
De keuze voor een andere bouwlocatie voorkomt de verstoring van belangrijke bodemvond-
sten. Als dit geen optie is, bestaat de mogelijkheid om binnen de bouwlocatie zelf naar een 
archeologievriendelijke aanpak te streven. In het uiterste geval wordt een archeologische op-
graving uitgevoerd. 
 
Situatie plangebied archeologie 
De planlocatie kent op basis van het vigerende bestemmingsplan een lage archeologische 
verwachtingswaarde. Onderzoek is nodig bij ontwikkelingen die groter zijn dan 2.500 m2 en 
indien groter, ook dieper gegraven wordt dan 40 cm. In voorliggend geval worden geen graaf-
werkzaamheden uitgevoerd en betreft het enkel een inpandige verbouwing.  
 
Situatie plangebied cultuurhistorie 
Op dit moment heeft het gebouw aan de Duinweg 9 te Bergen geen monumentale status (rijks 
of gemeentelijk). Wel zijn er reeds diverse gesprekken geweest tussen de gemeente en 
blooming over de aanwijzing van het pand als gemeentelijk monument om het zo te behouden 
als voorbeeld van een dienstwoning. Stichting blooming staat hier positief tegenover en in dit 
kader is besloten om voornamelijk aanpassingen aan de binnenkant uit te voeren en het be-
staande gebouw aan de buitenzijde respecteren en in tact houden. Zo vinden ook geen aan-
bouwen plaats. Als onderdeel van blooming is dit beter te realiseren dan als zelfstandige wo-
ning die eventueel aan derden verkocht zou worden. 

4.3 Waterhuishoudkundige situatie (watertoets) 
Sinds 2003 is het doorlopen van de watertoets wettelijk verplicht voor alle ruimtelijke plannen 
en besluiten. Het doel van de watertoets is, om in overleg tussen de initiatiefnemer en de wa-
terbeheerder aandacht te besteden aan de waterhuishoudkundige aspecten, zodat de water-
huishoudkundige doelstellingen worden gewaarborgd. De uitgangspunten voor het watersys-
teem dienen op een juiste wijze in het plan te worden verwerkt.  
 
Ten behoeve van deze ontwikkeling is op 25 mei 2018 de digitale watertoets doorlopen. Op 
basis van de gegeven antwoorden concludeert het systeem dat het Hoogheemraadschap 
geen waterschapsbelang heeft bij de plannen.  
 
Conclusie 
De initiatiefnemer heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geïnformeerd over het 
plan Duinweg 9 Bergen via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald 
dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding en/of de afvalwaterketen. Verder over-
leg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is niet nodig. Het hoogheemraad-
schap geeft een positief wateradvies. 
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5 Milieu- en omgevingsaspecten 
In dit hoofdstuk wordt de uitvoerbaarheid van het initiatief getoetst aan milieu- en omgevings-
aspecten en de bijbehorende regelgeving.  

5.1 Bedrijven en milieuzonering  
Om ervoor te zorgen dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven  
gesitueerd worden en dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van wonin-
gen krijgen, is de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ in opdracht van de Vereniging van  
Nederlandse Gemeenten opgesteld. Hierdoor wordt in een vroeg stadium bij ruimtelijke ont-
wikkelingen rekening gehouden met de belangen van bedrijven en woningen. Zo wordt zoveel 
mogelijk voorkomen dat woningen hinder en gevaar ondervinden van bedrijven en dat bedrij-
ven in hun milieugebruiksruimte worden beperkt door de komst van nieuwe woningen. 
 
Milieuzonering is een hulpmiddel bij ruimtelijke planvorming. Het is een instrument dat helpt bij 
het afwegen en verantwoorden van keuzes aangaande nieuwe woningbouw- en bedrijvenloca-
ties. Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie. Het gaat 
hierbij om de milieuaspecten: geluid, geur, stof en gevaar, waarbij de belasting afneemt naar-
mate de afstand tot de bron toeneemt. 
 
In de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ zijn richtafstanden opgenomen voor een scala 
aan milieubelastende activiteiten, opslagen en installaties. Hierbij worden richtafstanden  
gegeven per milieutechnisch aspect (geur, stof, geluid en gevaar), waarbij de grootste afstand 
bepalend is voor de indeling in een milieucategorie. 
 
figuur 1 Richtafstanden bedrijven en milieuzonering 

 
 
De richtafstanden zijn afgestemd op het omgevingstype rustige woonwijk en rustig buiten-ge-
bied. Zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat kan de richtafstand met één 
stap worden verlaagd indien sprake is van een omgevingstype gemengd gebied. In een ge-
mengd gebied is sprake van een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen ko-
men bijvoorbeeld winkels, horeca en kleine bedrijven voor. 
 
Met de transformatie wordt een hotelfunctie gerealiseerd. Een hotel is op basis van de hand-
reiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ ingedeeld als milieucategorie 1 (SBI-2008: 5510), waar-
voor een richtafstand van 10 meter ten opzichte van de dichtstbij gelegen woning aangehou-
den moet worden. De woningen aan de overzijde van de Duinweg liggen op circa 50 meter 
afstand. Er wordt daarmee ruim voldaan aan de richtafstand.  
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5.2 Externe veiligheid 
Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezig-
heid in de directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.  
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden be-
waard en/of bewerkt, transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en onder-
grondse buisleidingen. De aan deze activiteiten verbonden risico’s moeten tot een aanvaard-
baar niveau beperkt blijven. 
 
Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtin-
gen (Bevi) en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
Normen voor ondergrondse buisleidingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buis-
leidingen (Bevb). 
 
Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang: 
 
Plaatsgebonden risico (PR):  
Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die 
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Aan 
het PR is een wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR 
wordt ‘vertaald’ als een risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwets-
bare objecten (bijvoorbeeld woningen) mogen liggen. 
 
Groepsrisico (GR):  
Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als recht-
streeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een onge-
woon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Rondom een risi-
cobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het 
maximaal aanvaardbaar aantal personen, de zogenaamde oriëntatiewaarde (OW). Dit is een 
richtwaarde, waarvan het bevoegd gezag, mits afdoende gemotiveerd door middel van een 
verantwoordingsplicht, kan afwijken. De verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van 
het GR. 
 
Het Ipo (Interprovinciaal overleg) heeft een risicokaart ontwikkeld waarop verschillende risico-
bronnen en risico-ontvangers zijn aangegeven. Op de risicokaart staan gegevens die met ri-
sico te maken hebben, zoals risico veroorzakende bedrijven (inrichtingen) die gevaarlijke stof-
fen gebruiken, produceren of opslaan en ook het vervoer/transport van grote hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn in dit geval stoffen die een schadelijke invloed heb-
ben op de gezondheid en het milieu. 
 
Op de risicokaart is te zien dat het projectgebied niet is gelegen binnen een risicocontour van 
een in de nabijheid gelegen inrichting en/of transportroute. Het voorgenomen initiatief zelf is 
geen risicovolle activiteit. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor voorge-
nomen ontwikkeling. 
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figuur 6. Uitsnede risicokaart (bron:  www.nederland.risicokaart.nl) 

5.3 Bodem (milieukundig) 
Voor bodem en bodemverontreiniging is de Wet bodembescherming (Wbb) inclusief de aan-
vullende besluiten leidend. In de Wbb wordt een algemeen beschermingsniveau ingesteld 
voor de bodem ten aanzien van het voorkomen van nieuwe verontreiniging van de bodem.  
 
De Wbb geeft regels voor bodemverontreiniging, waarvan sprake is als het gehalte van een 
stof in de grond of in het grondwater de voor die stof geldende streefwaarde overschrijdt. Of 
een verontreiniging acceptabel is, hangt af van de aard van de verontreiniging en van de be-
stemming van de gronden. 
 
Van de projectlocatie geldt dat er geen graafwerkzaamheden plaats zullen vinden. Met de 
transformatie naar hotelfunctie worden ook geen bodembedreigende activiteiten ontplooid.  
 
De bodemkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor voorgenomen ontwikkeling. 

5.4 Geluid 
In het kader van de planontwikkeling dient bekeken te worden of er geluidsgevoelige objecten 
worden gerealiseerd. Op basis van de Wet geluidhinder zullen geluidsgevoelige objecten van 
gezoneerde wegen onderzocht moeten worden.  
 
Voorliggende ontwikkeling betreft het wijzigen van een bestaande woning naar hotelfunctie. In 
het kader van de Wet geluidhinder is een hotel niet aangemerkt als geluidsgevoelig object. 
Een akoestisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.  
 
 



 

Mees Ruimte & Milieu | 18102  Pagina | 16 
 

 

5.5 Luchtkwaliteit 
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de lucthkwaliteitseisen opgenomen. Daarnaast zijn er 
luchtkwaliteitseisen opgenomen in het Besluit niet in betekende mate bijdragen (Besluit NIBM) 
en de bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekende mate bijdragen (Regeling NIBM). 
 
AMvB ‘niet in betekenende mate’ 
In het Besluit  NIBM en de bijbehorende ministeriële Regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels 
vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met 
categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet 
in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder 
toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het 
bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan ma-
ken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege 
blijven.  
 
De definitie van ‘niet in betekende mate’ is 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. De 
3% komt overeen met 1,2 microgram/m3 (µg/m3). Als een project voor één stof de 3%-grens 
overschrijdt, dan verslechtert het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm 
is in de Regeling niet in betekenende waarde uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder:  
 woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee 

ontsluitende wegen; 
 kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m2 

brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen. 
 
In onderhavig geval is sprake van een transformatie van wonen naar hotelfunctie met vijf ka-
mers. Op basis van de NIBM-rekentool (figuur 7) kan geconcludeerd worden dat de grens-
waarde van 3% niet wordt overschreden en daarmee niet in betekende mate bijdraagt aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. 
 
figuur 7. NIBM-rekentool (geraadpleegd op 25 mei 2018) 

 
In aanvulling op het bovenstaande wordt opgemerkt dat binnen de ontwikkeling geen gevoe-
lige bestemmingen als bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) 
mogelijk worden gemaakt. Ook om deze reden is een aanvullend luchtkwaliteitsonderzoek niet 
nodig. 
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Goed woon- en leefklimaat 
Op www.atlasleefomgeving.nl (geraadpleegd op 25 mei 2018) is te zien dat ter plaatse van de 
projectlocatie de grootschalige achtergrondconcentraties in 2016 van stikstofdioxide NO2 12,5 
µg/m3 ,  van fijnstof PM10 16,9 µg/m3 en van fijnstof PM2,5 8,8 µg/m3 zijn. De grenswaarde voor 
toetsing voor stikstofdioxide NO2 is 40 µg/m3, voor fijnstof PM10 is 40 µg/m3 en voor fijnstof 
PM2,5 is 25 µg/m3 de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie. Wanneer de maxi-
male bijdrage van het extra verkeer hierbij wordt opgeteld, zal de concentraties van zowel fijn 
stof als stikstofdioxide ruim onder de grenswaarden blijven.  
 
tabel 4. achtergrondconcentraties NO2 en PM10 ter plaatse van het plangebied 

Jaar GCN-achtergrondconcentratie  
NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) 

2016 12,5 16,9 8,8 

Grenswaarden 40 40 25 

 
Conclusie 
Het milieuaspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling 
van het plangebied. 

5.6 Ecologie 
Sinds 1 januari 2017 is één wet van toepassing die de natuurwetgeving in Nederland regelt: 
de Wet natuurbescherming. De wet ligt in de lijn van Europese wetgeving, zoals de Vogelricht-
lijn en de Habitatrichtlijn. De Wet natuurbescherming vervangt de Boswet, de Flora- en Fauna-
wet en de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Beleid en normstelling 
Wet natuurbescherming 
Via de Wet natuurbescherming wordt de soortenbescherming en gebiedsbescherming gere-
geld. De soortenbescherming heeft betrekking op alle, in Nederland in het wild voorkomende 
zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op 
enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten en op een honderdtal 
vaatplanten. Gebiedsbescherming wordt geregeld middels de Natura 2000-gebieden. Daar-
naast kan de provincie ervoor kiezen om een gebied aan te wijzen als bijzonder nationaal na-
tuurgebied- of landschap of als Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Welke soorten planten en die-
ren wettelijke bescherming genieten, is vastgelegd in de bijlage van de Wet natuurbescher-
ming. Dat houdt in dat, bij planvorming, uitdrukkelijk rekening gehouden moet worden met ge-
volgen, die ruimtelijke ingrepen hebben, voor instandhouding van de beschermde soort. 
  
Nationaal Natuurnetwerk  
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2013 veranderde de naam van Ecologische 
Hoofdstructuur naar Nationaal Natuurnetwerk (NNN). NNN is een netwerk van gebieden in Ne-
derland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in 
geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan 
worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. NNN is tevens opgenomen in 
het streekplan van de provincie. Indien het projectgebied in of in de nabijheid van het NNN 
gelegen is, verlangt de provincie een ‘nee-tenzij-toets’. 
 
Ten behoeve van deze ontwikkeling is door VanderGoes & Groot een quickscan uitgevoerd 
naar de effecten op beschermde soorten en gebieden. De quickscan is bijgevoegd in de bijla-
gen en de resultaten worden in deze paragraaf per onderdeel beschreven.  
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Soortenbescherming 
De conclusies ten aanzien van eventueel aanwezige beschermde soorten zijn hieronder opge-
somd: 

 Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde soorten vogels, 
grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. 

 Gezien het aanwezige biotoop, het oppervlak, de geografische ligging en informatie 
uit de vakliteratuur over waarnemingen en populaties in de omgeving, zullen van de 
amfibieën en grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten aanwezig zijn. 
Voor deze aangetroffen of verwachte ‘vrijgestelde’ soorten gelden geen verbodsbepa-
lingen als werkzaamheden worden verricht in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting, zoals het besproken plan. Een ontheffing is dan niet nodig. 

 In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond beschermde nesten voorko-
men. Voor de verwachte aanwezige broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nes-
ten vernield of verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te vinden. 
Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het broedseizoen loopt ruwweg 
van half maart tot half juli. 

 In het plangebied kunnen verblijvende vleermuizen voorkomen. Omdat negatieve ef-
fecten door de werkzaamheden niet uitgesloten zijn, is onderzoek naar in gebruik 
zijnde verblijfplaatsen van vleermuizen noodzakelijk (zie voor de optimale onderzoeks-
periode Tabel 2). Worden tijdens de veldinventarisatie één of meer soorten vleermui-
zen met verblijfplaatsen aangetroffen, dan dient een ontheffingsaanvraag te worden 
ingediend, waarin passende mitigerende en compenserende maatregelen worden be-
schreven. 

 Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het plangebied wordt geen 
negatief effect verwacht van de ingreep omdat er enkel sprake is van inpandig werk-
zaamheden. 

 
Inmiddels wordt het nader vleermuizenonderzoek uitgevoerd door VanderGoes & Groot.  
 
Gebiedsbescherming 
Natura 2000 
Het plangebied ligt direct naast twee verschillende Natura 2000-gebieden, de Schoorlse Dui-
nen en Noordhollands Duinreservaat. Gezien de aard van het werk aan de binnenkant van het 
huis en de daarmee samenhangende demping en afscherming, worden op voorhand geen di-
recte negatieve gevolgen verwacht van de plannen zoals ver uitstralend licht, geluid of opti-
sche verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing uitgevoerd te worden. 
 
Het geplande project kan leiden tot verhoogde emissie van stikstof. Hieronder wordt een ana-
lyse uitgevoerd van de hierdoor veroorzaakte extra depositie van stikstof op gevoelige habitat-
typen in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Als deze depositie boven 0,05 mol/ha/jaar komt 
bestaat een meldingsplicht. Indien de berekende depositie boven de 1 mol/ha/jaar uit komt 
moet vergunning worden aangevraagd. Omdat in het geval van Schoorlse Duinen en het 
Noordhollands Duinreservaat bestedingsruimte reeds is opgebruikt zijn de drempelwaarden 
tijdelijk verlaagd en geldt momenteel een drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar waarboven ver-
gunningplicht geldt.  
 
Aeriusberekening 
Voor de berekening van stikstofuitstoot in de huidige en nieuwe situatie en vooral voor de ver-
spreiding van deze uitgestoten stikstof in de wijde omgeving is het model ‘Aerius’ gebruikt. Uit 
de berekeningen blijkt dat de extra depositie toe te rekenen aan het project minder dan 0,05 
mol/ha/jaar bedraagt op het meest dichtbijzijnde stikstofgevoelige habitattype. Deze depositie 
overschrijdt niet de landelijk gestelde, verlaagde, grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar zodat 
geen vergunning noodzakelijk is. Er hoeft ook geen melding te worden gedaan van de toege-
nomen emissie.  
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Conclusie 
Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie van het plangebied ten 
opzichte van beschermde gebieden is op voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving 
aan de orde is dan die hierboven bij soortenbescherming beschreven is.  

5.7 Mer-beoordeling 
De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een vol-
waardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke belangrijke na-
delige gevolgen voor het milieu. De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door 
de EU-richtlijn m.e.r. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet milieube-heer 
en het Besluit m.e.r. In het Besluit m.e.r. bestaat een belangrijk onderscheid tussen bijlage C 
en bijlage D. Voor activiteiten die voldoen aan de diverse criteria uit bijlage C geldt een m.e.r.-
plicht. In bijlage D staan de activiteiten benoemd waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht 
geldt: er moet beoordeeld worden of sprake is van (mogelijke) belangrijke nadelige milieuge-
volgen. Als deze niet uitgesloten kunnen worden, geldt een m.e.r.-plicht. Kunnen deze belang-
rijke nadelige milieugevolgen wel uitgesloten worden, dan is een m.e.r. niet noodzakelijk. 
 
Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst die 
beneden de drempelwaarden vallen, dient een toets uitgevoerd te worden of belangrijke na-
delige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije 
m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Omdat sprake is van een vormvrije m.e.r.-beoordeling is een 
aanmeldnotitie opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft hier-
over een besluit genomen en geoordeeld dat het plan geen significante negatieve effecten 
met zich meebrengt die leiden tot een m.e.r.-beoordeling of plan m.e.r.. Het besluit is bijge-
voegd in de bijlagen van deze ruimtelijke onderbouwing.  
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6 Beschrijving economische uitvoerbaarheid 
Het project wordt door initiatiefnemer uitgevoerd. De kosten in verband met de realisatie zijn 
voor rekening van initiatiefnemer. Er is geen aanleiding om aan de economische haalbaarheid 
van het plan te twijfelen.  
 
Ten behoeve van de herontwikkeling is een overeenkomst gesloten tussen Gemeente Bergen 
en initiatiefnemer. Hierin wordt overeengekomen dat op het moment er sprake is van plan-
schade, voortvloeiend uit voorliggende planologische mutatie, deze schade in zijn geheel ten 
laste komt aan initiatiefnemer. 
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Er bestaan plannen een locatie aan de Duinweg 9 te Bergen (Noord-

Holland) her in te richten. Dit plan valt juridisch onder ‘ruimtelijke 

inrichting en ontwikkeling’. 

Het is mogelijk dat binnen het plangebied soorten voorkomen die 

beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (Wnb) of dat het 

plan gevolgen heeft voor nabij gelegen beschermde gebieden. 

In opdracht van Stichting Blooming heeft Ecologisch Onderzoeks- en 

Adviesbureau Van der Goes en Groot in het kader van de huidige 

natuurwetgeving een quickscan uitgevoerd om dit nader te 

onderzoeken. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een bronnenstudie en een 

veldbezoek. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het (mogelijke) 

voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Wnb. 

Tevens wordt onderzocht of de plannen negatieve effecten op 

dergelijke soorten en/of op beschermde gebieden kunnen 

veroorzaken. 

  

Globale ligging van het bedrijfspand aan de Duinweg te Bergen. 
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Op grond van het onderzoek wordt geadviseerd omtrent te nemen 

maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verzachten 

en omtrent de noodzaak ontheffing of vergunning aan te vragen. 

Een uitgebreide beschrijving van de getoetste wetgeving is te vinden 

in Bijlage 1. 

1.3 Het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven. Het 

plangebied is gelegen aan de noordwestrand van de bebouwde kom 

van Bergen tegen het Noordhollands Duinreservaat en de Schoorlse 

duinen aan. Het plangebied is gelegen aan de vrij drukke doorgaande 

Duinweg die loopt tussen Bergen en Schoorl. 

1.4 Werkzaamheden 

De huidige bedrijfswoning zal worden omgevormd naar een klein 

logies/congrescentrum met vijf kamers. Het betreft een inpandige 

verbouwing. Ecologisch gevoelige werkzaamheden betreffen 

inpandige sloop- en breekwerkzaamheden met bijgaande productie 

van geluid, trillingen en mogelijk licht en mechanische effecten. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de biotopen, die aanwezig zijn in het 

plangebied, beschreven en wordt aangegeven welke soorten 

aanwezig (kunnen) zijn binnen en nabij het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt ingeschat in hoeverre deze soorten negatieve 

effecten kunnen ondervinden van het werk en welke specifieke 

maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. 

Hoofdstuk 5 beschrijft of- en welke gebiedsbeschermende wetgeving 

van toepassing is op het plangebied. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies. Indien van toepassing 

worden aanbevelingen gedaan. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van 

de gebruikte en aanbevolen literatuur. In de bijlage is aanvullende 

informatie opgenomen over de geldende wetgeving en de gebruike-

lijke procedures bij een vergunnings- en/of ontheffingsaanvraag. 
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 2 Methode 

Hieronder wordt aangegeven hoe is onderzocht welke soorten te 

verwachten zijn binnen het plangebied. Speciale aandacht is uit-

gegaan naar díe beschermde soorten waarvoor, indien aanwezig, 

specifieke maatregelen moeten worden getroffen of ontheffing moet 

worden aangevraagd bij werkzaamheden in het kader van dit plan. 

Daarnaast is gekeken of het plangebied tot een beschermd 

natuurgebied behoort. 

2.1 Soorten 

Bronnenstudie 

Op basis van literatuurgegevens en informatie, samengebracht in 

bijvoorbeeld de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF), is 

bekeken in hoeverre (beschermde) soorten in het verleden zijn 

aangetroffen in en rond het plangebied. 

Voor het onderzoek van de NDFF is het kilometerhok onderzocht 

waarbinnen het plangebied is gelegen en de acht daaromheen 

gelegen kilometerhokken, rekening houdend met relevante, over-

eenkomstige biotopen tussen plangebied en omgeving. 

In de database is gezocht naar gegevens van beschermde soorten of 

soorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen die niet zijn 

vrijgesteld. Hierbij is gekeken naar waarnemingen in de afgelopen 10 

jaar. Vervolgens is een interpretatie gedaan met betrekking tot de 

aard en de waarde van de waarnemingen (bijvoorbeeld overvliegend 

of verblijvend, de onderzoeksinspanning en de kans dat de situatie 

ter plaatse veranderd is). Er is niet gezocht naar niet-jaarrond 

beschermde vogels, vrijgestelde soorten en in het geheel niet te 

verwachten soorten zoals zeezoogdieren of zoutwatervissen. 

Naast het onderzoek van de NDFF zijn relevante verspreidings-

atlassen en eventueel andere literatuur en websites geraadpleegd 

om de ecologische vereisten van soorten in samenhang met de 

verspreiding te bekijken. 

Potentiebeoordeling 

Het plangebied is op 16 mei 2018 bezocht om enerzijds de aanwezige 

en aangrenzende biotopen te beschrijven en anderzijds eventuele 

incidentele waarnemingen te doen van beschermde flora en fauna 

(voor zover waarneembaar). 

Verwerking 

Met behulp van analyse en expertkennis is op basis van de verzamel-

de gegevens en de aangetroffen biotopen een inschatting gemaakt 

van het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en nabij het 

plangebied. 
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Op grond van de plannen is (voor zover mogelijk) een korte effect-

beoordeling gemaakt van de plannen op de te verwachten soorten. 

Als negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten wordt aangegeven of 

specifieke maatregelen moeten worden genomen en/of ontheffing 

dient te worden aangevraagd. 

2.2 Gebieden 

Op de gebiedendatabase van het Ministerie van Economische Zaken 

is gekeken in hoeverre het plangebied is gelegen binnen of nabij de 

begrenzing van beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuur-

netwerk Nederland (NNN), zie: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx 

Aan de hand van Provinciale of gemeentelijke informatie, toeganke-

lijk via internet, is bekeken of het plangebied gelegen is in andere 

relevante beschermde gebieden, zie bijvoorbeeld: 

Noord Holland: https://noord-holland-extern.tercera-

ro.nl/MapViewer/  

Als dit het geval is, wordt bekeken of negatieve effecten te 

verwachten zijn en of nadere toetsing noodzakelijk is. 
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 3 Beschermde soorten Wnb 

In dit hoofdstuk worden eerst de biotopen beschreven die aanwezig 

zijn binnen het plangebied. Vervolgens worden de beschermde 

soorten beschreven per soortgroep. In de beschrijving wordt per 

soortgroep eerst aangegeven welke soorten (volgens opgave van het 

NDFF en literatuur) in het verleden of tijdens het afgelegde veld-

bezoek zijn aangetroffen. Vervolgens wordt vermeld welke soorten 

op grond van aanwezige biotopen te verwachten zijn en welke 

gebruiksfuncties het plangebied kan hebben voor deze soorten. 

3.1 Beschrijving aanwezige biotopen 

Het plangebied bestaat uit een bedrijfswoning die hoort bij hotel 

Blooming. De muren zijn opgebouwd uit steen. Er zijn twee grote 

puntdaken en een klein puntdak aanwezig, bedekt met dakpannen. 

Een klein tussendeel heeft een plat dak. Er is een schoorsteen 

aanwezig. Hierlangs zijn loodslabben aanwezig waaronder enkele 

ruimtes te zien zijn. Langs de lange zijdes loopt een dakgoot. Langs de 

randen van de gevels zijn brede houtlijsten aanwezig. Deze zijn wit en 

groen geschilderd. Een enkele ruimte/gat is zichtbaar onder dakpan-

nen, ook zijn enkele dakpannen stuk. Tussen houtlijsten zijn her en 

der kieren waargenomen. Verder zijn duidelijke gaten zichtbaar 

tussen de houtlijst en de stenen muur daar waar de voegen 

ophouden. 

Langs de voorzijde van het huis (zuidoost) staat een laag stenen 

muurtje. Aan de noordoostkant is een gazon aanwezig waar 

tuinmeubels staan. Aan de noordwestzijde is parkeergelegenheid. De 

bodem is bedekt met afgevallen bladeren. 

3.2 Beschermde soorten 

3.2.1 Planten 

Aangetroffen soorten 

Rond het plangebied zijn in het verleden diverse beschermde soorten 

waargenomen (NDFF 2008-2018), namelijk Blauw guichelheil, 

Dennenorchis, Glad biggenkruid, Groot spiegelklokje, Knolspirea, 

Stofzaad en Wilde ridderspoor. 

Potentie plangebied 

In het plangebied zijn geen beschermde flora gezien en deze wordt 

gezien de beschaduwde voedselrijke biotopen ook niet verwacht. 

3.2.2 Vissen 

Omdat geen water in het plangebied aanwezig is, kunnen geen 

(beschermde) vissoorten voorkomen. 
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3.2.3 Amfibieën 

Aangetroffen soorten 

In en rond het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen 

beschermde, niet vrijgestelde amfibieën waargenomen. 

De Rugstreeppad is bekend van de omgeving van het plangebied, de 

soort werd op meerdere plaatsen rondom het plangebied vastgesteld 

(NDFF 2008-2018). De Rugstreeppad is een beschermde soort die 

wordt genoemd als soort beschermd onder de Habitatrichtlijn (zie 

Bijlage 2.2.1). 

Potentie plangebied 

In het plangebied is geen voortplantingswater aanwezig voor 

amfibieën. Het gebied levert ook geen geschikt landbiotoop. 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Rugstreeppad, 

ondanks dat de soort in het verleden in de omgeving werd aan-

getroffen. In het plangebied ligt geen geïsoleerd, ondiep water dat 

door de dieren kan worden gebruikt voor voortplanting. In het 

plangebied is ook geen geschikt vorstvrij, droog en vergraafbaar 

zanderig landbiotoop aanwezig dat buiten de voortplantingsperiode 

als landbiotoop kan worden benut door deze soort. 

3.2.4 Vogels 

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Het bevoegd gezag 

maakt onderscheid tussen soorten met niet-jaarrond beschermde 

nesten, soorten met jaarrond beschermde nesten (ingedeeld in vier 

categorieën) en de zogenaamde ‘categorie 5-soorten’ (zie verder 

Bijlage 2.2.5). 

Aangetroffen soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

Tijdens het veldbezoek werden diverse algemene vogelsoorten 

waargenomen: Merel en Vink. 

Potentie plangebied soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

Het is mogelijk dat in de bebouwing categorie 5-soorten broeden als 

Spreeuw. 

Rondom het plangebied kunnen enkele algemene bos- en 

struweelvogels tot broeden komen zoals bijvoorbeeld Merel, 

Houtduif, Winterkoning of Heggemus. 

Aangetroffen soorten met jaarrond beschermde nesten 

Tijdens het veldbezoek werden geen vogels met jaarrond bescherm-

de nesten of sporen (nesten) daarvan waargenomen (NDFF 2008-

2018). 

In de omgeving van het plangebied zijn in het verleden Huismus, 

Gierzwaluw en verschillende in bomen broedende roofvogels 

vastgesteld (NDFF 2008-2018). 
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In het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van vogelsoorten 

met jaarrond beschermde nesten met binding aan het gebied (2008-

2018). 

Potentie soorten met jaarrond beschermde nesten 

In het plangebied kunnen geen beschermde soorten met jaarrond 

beschermde nesten voorkomen. Huismussen broeden in huizen met 

zadeldaken en dakpannen of in schuren, vaak aan de rand van 

(dorpse) bebouwing. Gebouwen omgeven lommerrijke begroeiing en 

door hoge bomen zijn niet geschikt. Deze soort stelt aan zijn leef-

gebied ook aanvullende eisen zoals de aanwezigheid van dekking 

biedende struiken in bijvoorbeeld tuinen, zandplekken en/of 

voederplaatsen. Bos is niet geschikt als biotoop. 

De Gierzwaluw wordt in het beboste gebied rond het plangebied niet 

verwacht. Gierzwaluwen gebruiken vooral gebouwen in de binnen-

stad om in te nestelen. Er werden ook geen geschikte gaten met ‘vrije 

uitvalmogelijkheden’ gezien in de bebouwing. Gierzwaluwen kunnen 

niet op eigen kracht opstijgen omdat hun poten te zwak zijn om af te 

zetten. 

3.2.5 Grondgebonden zoogdieren 

Aangetroffen soorten 

In en rond het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen 

beschermde, niet vrijgestelde zoogdieren waargenomen. 

Rond het plangebied zijn in het verleden Boommarter, Eekhoorn en 

kleine marterachtigen waargenomen (NDFF 2008-2018). De soorten 

zijn beschermde soorten die wordt genoemd als ‘andere soort’ (zie 

Bijlage 2.2.1). 

Potentie plangebied 

Het is mogelijk dat rond het gebied enkele (kleine) zoogdieren 

voorkomen zoals Egel en verschillende algemene soorten 

(spits)muizen. Al deze soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze 

zijn in Noord-Holland ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 2.2.1. 

Het plangebied zelf is geen geschikt biotoop voor Boommarter, 

Eekhoorn en kleine marterachtigen. De omgeving van het plangebied 

wel. 

3.2.6 Vleermuizen 

Vleermuizen kunnen op zeer duidelijk te onderscheiden manieren 

van een leefgebied gebruik maken. Belangrijke gebruiksfuncties zijn 

verblijfplaats, foerageergebied of (deel van) een vliegroute. 

Aangetroffen vleermuizen 

Er zijn in de omgeving van het plangebied acht soorten vleermuizen 

vastgesteld (NDFF 2008-2018). Het betreft Gewone dwergvleermuis, 
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Ruige dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Franjestaart, 

Laatvlieger, Meervleermuis, Rosse vleermuis en Watervleermuis. 

Van een aantal soorten betreffen de waarnemingen winterverblijven. 

En er zijn ook veel foeragerende en langsvliegende vleermuizen 

waargenomen. 

Er zijn geen (relevante) waarnemingen bekend van vleermuizen in of 

in de directe omgeving van het plangebied. 

Potentie verblijfplaatsen 

Precieze locaties van verblijfplaatsen zijn alleen vast te stellen met 

gericht nachtelijk onderzoek tenzij uit te sluiten is dat potentie 

hiervoor aanwezig is. 

De waargenomen spleten en ruimtes tussen houtlijsten, muren en 

hout en onder dakpannen geven mogelijk toegang tot voor vleer-

muizen geschikte holtes. Te denken valt aan gebouwbewonende 

soorten zoals Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en 

Laatvlieger. 

Potentie foerageergebied 

Het plangebied is geschikt voor foeragerende vleermuizen. De 

aanwezige luwe plekken kunnen zorgen voor concentraties van 

insecten waardoor vleermuizen worden aangetrokken. 

Ruimtes tussen houtbetimmering en stenen muur kunnnen toegang geven tot voor vleermuizen geschikte 

verblijfsplaatsen. 
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Potentie vliegroute 

Gezien de ligging, de vorm en de grootte van het plangebied kan 

geen sprake zijn van een belangrijke functie als vliegroute voor 

vleermuizen. 

3.2.7 Overige fauna 

Aangetroffen soorten 

Er zijn waarnemingen bekend van Bruine eikenpage, Platte 

schijfhoorn, Hazelworm en Zandhagedis rond het plangebied. Tijdens 

het veldbezoek werden dergelijke soorten niet waargenomen. 

Potentie plangebied 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor andere beschermde 

diersoorten in verband met het ontbreken van geschikt biotoop. 

3.3 Conclusie beschermde soorten 

Op grond van §3.2.1 t/m §3.2.7 zijn beschermde, niet vrijgestelde 

soortgroepen te verwachten die staan weergegeven in Tabel 1. In de 

tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de aangetroffen soort-

groepen in en nabij het plangebied en de potenties daarvoor binnen 

het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt onderzocht welke gevolgen voor deze soort-

groepen worden verwacht door het uitvoeren van de plannen. 

  
Eerder volgens literatuuropgave vastgestelde soortgroepen met beschermde, niet 

vrijgestelde soorten in/nabij het plangebied (kolom 2) en verwachte voorkomen 

daarvan binnen het plangebied (kolom 3). 

*Vaste rust- en verblijfplaatsen. 

Beschermde, niet vrijgestelde soorten 

Aangetroffen 

nabij het 

plangebied  

 

(literatuur en 

veldbezoek) 

Potentieel aanwezig 

binnen het 

plangebied 

Planten nee nee 

Vissen nee nee 

Amfibieën ja nee 

Vogelsoorten met niet-jaarrond 

beschermde nesten 
ja ja 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde 

nesten 
ja nee 

Grondgebonden zoogdieren nee nee 

Vleermuizen   

verblijfplaats nee ja 

foerageergebied ja ja 

vliegroute ? nee 

Overige beschermde fauna nee nee 
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 4 Effectbeoordeling en maatregelen 

Door het plan kunnen verschillende negatieve effecten optreden in 

het plangebied. Deze mogelijke effecten zijn onder te verdelen in 

tijdelijke effecten tijdens de aanleg en effecten als gevolg van de 

aanwezigheid van de nieuwe situatie. 

De te verwachten soortgroepen met beschermde, niet vrijgestelde 

soorten worden in dit hoofdstuk besproken. Ze zijn samengevat in de 

derde kolom van Tabel 1. De aanwezigheid van deze soortgroepen 

kan van invloed zijn op de verdere procedure. De (negatieve) 

effecten die kunnen optreden bij de werkzaamheden worden 

onderzocht. Voorts zal worden aangegeven welke maatregelen 

kunnen worden genomen om effecten te voorkomen of te 

minimaliseren. 

Voor andere soortgroepen met niet beschermde of vrijgestelde 

soorten geldt altijd de zorgplicht (zie Bijlage 2.1.1). 

4.1 Vogels 

Vogels kunnen worden verstoord en hun nesten kunnen worden 

vernield bij ecologisch gevoelige werkzaamheden zoals sloop- en 

breekwerk. 

Soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen 

worden buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus niet van 

grofweg 15 maart tot 15 juli. Deze periode is afhankelijk van bijvoor-

beeld het weer en de betrokken soorten. Als onverhoopt buiten deze 

periode vogels broedend aanwezig zijn, dienen werkzaamheden 

plaatselijk te worden uitgesteld. 

Wanneer in het broedseizoen gewerkt gaat worden is het mogelijk – 

voorafgaand aan het broedseizoen of voorafgaand aan de vestiging 

van broedvogels – het plangebied ongeschikt te maken als (nog) geen 

nesten aanwezig zijn. Hierbij mogen geen mogelijke nestplaatsen van 

jaarrond beschermde vogels ongeschikt of ontoegankelijk worden 

gemaakt! 

‘Categorie 5’-soorten 

Gezien de aanwezige biotopen in de nabijheid van het plangebied 

zullen de (mogelijk) aanwezige vogelsoorten die genoemd worden als 

‘categorie 5’-soort (Spreeuw) kunnen uitwijken naar alternatief 

leefgebied. Er gelden geen zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden die een jaarrond beschermde status van nesten van 

deze soorten rechtvaardigen. Overigens geldt ook voor deze soorten 

dat activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen worden 

buiten het broedseizoen plaats moeten vinden. 
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4.2 Vleermuizen 

Verblijfplaatsen 

Bij de inpandige verbouwing zouden vaste rust- of verblijfplaatsen 

van gebouwbewonende vleermuizen verstoord of zelfs vernield of 

onbruikbaar kunnen worden. Het is derhalve noodzakelijk om 

vervolgonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van deze 

soort(en). Hierbij dient ook de naaste omgeving van het plangebied 

betrokken te worden. 

Als verblijvende vleermuizen aanwezig zijn dienen vervangende en 

geschikte verblijfplaatsen te worden aangeboden. Er is tijdelijke 

compensatie en permanente compensatie noodzakelijk. Er dient een 

ontheffing te worden aangevraagd waarbij in een op te stellen 

‘Projectplan’ deze maatregelen worden uitgewerkt. 

Foerageergebied 

Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 

plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 

omdat de werkzaamheden binnenin het pand zullen plaatsvinden en 

overdag worden uitgevoerd. 

 

Kieren tussen hout bieden mogelijk invliegopeningen voor verblijvende vleermuizen. 
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4.3 Conclusie effectbeoordeling 

Negatieve effecten van de plannen op beschermde soort(en) (indien 

aanwezig) zijn niet uit te sluiten. Het gaat om vleermuizen. 

Er is vervolgonderzoek noodzakelijk naar deze beschermde soorten. 

In Tabel 2 staan de perioden aangegeven wanneer dit onderzoek kan 

worden uitgevoerd. Tevens wordt het aantal bezoekrondes vermeld. 

 

Soort/Soortgroep Optimale periode 
Aantal 

bezoeken 

Vleermuizen Gebiedsfunctie Periode 
Aantal 

bezoeken 

Alle soorten winterverblijf 
december - 

februari 
1 

Alle soorten 
vliegroutes, 

foerageergebied 
april - november 2* 

 Kraam/zomerverblijf 
Paarverblijven en 

zwermen 
beide 2 

Gewone 

dwergvleermuis 
half mei - half juli augustus-oktober  

    

Ruige dwergvleermuis (juni - half juli-nvt) augustus - oktober  

    

Laatvlieger juni - half juli nvt  

    

Gewone 

grootoorvleermuis 
juni - half juli 

april - half mei & 

half augustus - 

oktober 

 

    

 

  
Optimale periode voor 

uit te voeren vervolg-

onderzoek naar 

beschermde soorten of 

soortgroepen die zijn 

aangetroffen of worden 

verwacht in het 

plangebied. 

*=Te combineren met 

andere bezoeken. 
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 5 Gebiedsbescherming en overige 

natuurwetgeving 

In hoofdstuk 3 en 4 is beschreven welke beschermde soorten kunnen 

voorkomen en welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben. 

De Wet Natuurbescherming kent naast soortbescherming ook 

gebiedsbeschermende wet- en regelgeving, in het bijzonder die van 

de Natura 2000-gebieden en betreffende behoud van grootschalige 

houtopstanden (Zie Bijlage 2.3). 

Naast bepalingen uit de Wnb kunnen gebieden ook beschermd zijn 

onder de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) als onderdeel van het 

‘Natuurnetwerk Nederland’ (voorheen Ecologische hoofdstructuur, 

EHS) of als Provinciaal aangewezen ‘Weidevogelleefgebied’ of 

‘Belangrijk weidevogelgebied’. 

Hieronder wordt aangegeven welke gebiedsbeschermende 

wetgeving van toepassing is op het plangebied. 

5.1 Natura 2000 

Het plangebied ligt direct naast twee verschillende Natura 2000-

gebieden, de Schoorlse Duinen en Noordhollands Duinreservaat. 

Gezien de aard van het werk aan de binnenkant van het huis en de 

daarmee samenhangende demping en afscherming, worden op 

voorhand geen directe negatieve gevolgen verwacht van de plannen 

zoals ver uitstralend licht, geluid of optische verstoring. Er hoeft 

hiernaar geen nadere toetsing uitgevoerd te worden. 

Het geplande project kan leiden tot verhoogde emissie van stikstof. 

Hieronder wordt een analyse uitgevoerd van de hierdoor veroor-

zaakte extra depositie van stikstof op gevoelige habitattypen in 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Als deze depositie boven 0,05 

mol/ha/jaar komt bestaat een meldingsplicht. Indien de berekende 

depositie boven de 1 mol/ha/jaar uit komt moet vergunning worden 

aangevraagd. Omdat in het geval van Schoorlse Duinen en het 

Noordhollands Duinreservaat bestedingsruimte reeds is opgebruikt 

zijn de drempelwaarden tijdelijk verlaagd en geldt momenteel een 

drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar waarboven vergunningplicht 

geldt. 

5.1.1 Stikstofemissie 

Het is mogelijk dat door het veranderen van bedrijfspand naar een 

klein logies of congrescentrum extra verkeersgeneratie aan de orde is 

en dat door het aanrijden van auto’s dermate veel extra stikstof 

wordt geëmitteerd dat gevolgen te verwachten zijn voor stikstof-

gevoelige habitattypen in de beschreven Natura 2000-gebieden. 
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De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee 

Nederland het hoofd biedt aan de stikstofproblematiek. De PAS borgt 

dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en 

creëert tegelijk ruimte voor noodzakelijke economische ontwikkeling. 

Het rekeninstrument ‘Aerius’ is één van de pijlers van de PAS. Aerius 

berekent de stikstofdepositie als gevolg van projecten en plannen op 

Natura 2000-gebieden. Aerius ondersteunt de vergunningverlening 

voor economische activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van 

stikstof en monitort of de totale stikstofbelasting blijft dalen. Ook 

faciliteert AERIUS ruimtelijke planvorming in relatie tot stikstof. 

Voor de inpandige verbouwing naar klein logies/congrescentrum is 

geen aparte ontwikkelingsruimte in de PAS gereserveerd, zie: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44851.html 

Voor de berekening van stikstofuitstoot in de huidige en nieuwe 

situatie en vooral voor de verspreiding van deze uitgestoten stikstof 

in de wijde omgeving is het model ‘Aerius’ gebruikt. Hieronder is 

weergegeven welke gegevens zijn gebruikt als input voor het Aerius 

rekenmodel. 

De factoren Verzuring en Vermesting zijn hier samengenomen omdat 

de bronnen grotendeels dezelfde zijn: de uitstoot van stikstofoxiden 

door verkeer en woningen. 

Berekening en uitgangspunten 

Er wordt bij de PAS-berekening uitgegaan van een klein 

logies/congrescentrum met vijf kamers aan de Duinweg 9. 

Binnen het project is enkel sprake van extra verkeersgeneratie. De 

bestaande verwarmingsinstallaties e.d. zullen niet wezenlijk worden 

aangepast. 

Een algemeen criterium voor wegverkeer is dat de gevolgen voor het 

milieu van dit verkeer niet meer aan het project kunnen worden 

toegerekend wanneer geacht kan worden dat dit verkeer is 

opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Bij dit project is dat het 

geval tot de aansluiting met de Duinweg ten zuiden van het 

plangebied. 

Bij de bepaling van het aantal verkeersbewegingen per dag is gebruik 

gemaakt van kencijfers van het nationale kennisplatform voor 

infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW). 

Er is bij de activiteit uitgegaan van de categorieën ‘evenementen 

beursgebouw congresgebouw’, ‘rest bebouwde kom’, ‘niet stedelijk’ 

en ‘een maximale verkeersgeneratie’. De kencijfers worden gegeven 

per 100 m² bebouwd vloeroppervlak (BVO). Aangezien het BVO 131 

m² bedraagt zijn de kencijfers verkeersgeneratie vermenigvuldigt met 

1,31. De verkeersgeneratie komt dan te liggen op 11x1,31 = 14,41 

verkeersbewegingen (CROW, 2012). Het is duidelijk dat voor de 
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verkeersgeneratie deze berekening een absolute ‘worst case’ 

benadering betreft. 

Het opgegeven bouwvlak is als uitgangspunt genomen en de 

toeleidende weg wordt getrokken tot het verste punt gelegen vanaf 

de Duinweg. Voor de berekening is als emissiehoogte één meter 

genomen en als rekenjaar 2018. 

De uitkomst van de berekeningen is opgenomen in Bijlage 1. Uit de 

berekeningen blijkt dat de extra depositie toe te rekenen aan het 

project minder dan 0,05 mol/ha/jaar bedraagt op het meest dichtbij-

zijnde stikstofgevoelige habitattype (zie ook Figuur 2). 

Deze depositie overschrijdt niet de landelijk gestelde, verlaagde, 

grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar zodat geen vergunning nood-

zakelijk is. Er hoeft ook geen melding te worden gedaan van de 

toegenomen emissie. 

5.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief 

de zogenaamde verbindingszones die verschillende NNN-gebieden 

kunnen verbinden (zie Figuur 3). 

Vanwege de ligging op korte afstand van dergelijke gebieden dient te 

worden bekeken of een project valt onder ‘een goede ruimtelijke 

ordening’. De vraag is daarbij of de locatie wel de beste is voor deze 

bestemming (ook met het oog op natuurwaarden) en of de gevolgen 

van het plan het nabijgelegen NNN-gebied niet in betekenende mate 

aantasten. In het geval van het beschreven project wordt op grond 

van locatie, aard van het werk en afscherming geen belangrijke 

  

Aerius uitkomst 

Duinweg Bergen, 

zie ook Bijlage 1 en 

de tekst. 
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invloed verwacht op NNN-gebieden zodanig dat wezenlijke 

kenmerken en waarden worden aangetast. Er hoeft geen nadere 

toetsing te worden uitgevoerd. 

5.3 Weidevogelgebieden 

Het gebied is niet begrensd als een bijzonder te beschermen weide-

vogelleefgebied of belangrijk weidevogelgebied (zie Figuur 3). 

Er is geen negatief effect mogelijk op Weidevogelleefgebieden, een 

nadere toetsing is niet nodig. 

5.4 Houtopstanden 

Er worden geen buiten de (volgens de Wnb bepaalde) bebouwde 

kom gelegen beplantingen gekapt, groter dan 1000 m². Daarnaast 

voorziet het plan niet in het kappen van meer dan 20 bomen in een 

rijbeplanting. Op grond hiervan wordt het plangebied niet beschermd 

als bijzondere houtopstand. 

5.5 Overige relevante wetgeving 

Er is geen overige natuurwetgeving bekend die van invloed kan zijn 

op de plannen. 

 

  

Ligging van het plangebied (rood omrand) ten opzichte van beschermde Weidevogelleefgebieden en het NNN-

netwerk (EHS in legenda). 
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5.6 Conclusie gebiedsbeschermende en overige 

natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 

van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is op 

voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving dan die 

beschreven in hoofdstuk 3 en 4 aan de orde is bij uitvoering van de 

plannen. 
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 6 Conclusies 

6.1 Beschermde soorten Wnb 

♣ Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde 

soorten vogels, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. 

♣ Gezien het aanwezige biotoop, het oppervlak, de geografische 

ligging en informatie uit de vakliteratuur over waarnemingen en 

populaties in de omgeving, zullen van de amfibieën en 

grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten aanwezig 

zijn. Voor deze aangetroffen of verwachte ‘vrijgestelde’ soorten 

gelden geen verbodsbepalingen als werkzaamheden worden 

verricht in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, 

zoals het besproken plan. Een ontheffing is dan niet nodig. 

♣ In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond be-

schermde nesten voorkomen. Voor de verwachte aanwezige 

broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of 

verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te 

vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het 

broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 

♣ In het plangebied kunnen verblijvende vleermuizen voorkomen. 

Omdat negatieve effecten door de werkzaamheden niet 

uitgesloten zijn, is onderzoek naar in gebruik zijnde verblijf-

plaatsen van vleermuizen noodzakelijk (zie voor de optimale 

onderzoeksperiode Tabel 2). Worden tijdens de veldinventarisatie 

één of meer soorten vleermuizen met verblijfplaatsen 

aangetroffen, dan dient een ontheffingsaanvraag te worden 

ingediend, waarin passende mitigerende en compenserende 

maatregelen worden beschreven. 

♣ Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 

plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 

omdat er enkel sprake is van inpandig werkzaamheden. 

6.2 Gebiedsbescherming en overige natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 

van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is op 

voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving aan de orde is 

dan die hierboven beschreven in §6.1. 

6.3 Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende soorten en hun leefomgeving geldt de 

zorgplicht (zie Bijlage 2.1.1). Teneinde de zorgplicht na te leven kan 

men voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende praktische 

richtlijnen hanteren: 



Duinweg 9 te Bergen 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau QS2018-60 

23 

♣ Bij de sloop- en bouwwerkzaamheden moet voorkomen worden 

dat ’s nachts met sterke bouwverlichting wordt gewerkt. 

6.4 Aanbevelingen ter bevordering van stadsnatuur 

Met behulp van enkele eenvoudige maatregelen kan de natuur in 

het plangebied versterkt worden en krijgen planten en dieren ook 

in nieuwe ontwikkelingslocaties de ruimte. Hiervoor worden voor 

dit plan de volgende aanbevelingen gedaan: 

 

♣ Het plaatsen van vleermuiskasten of geschikt maken of open 

houden van spouwmuren van nieuwbouw voor vleermuizen;  

♣ Plaatsen van voorzieningen voor Huismussen, Spreeuwen en 

Gierzwaluwen d.m.v. speciale dakpannen, vogelvides of 

inmetselstenen; 

♣ Beplanten en aanleggen van groenstructuren met inheemse 

soorten die insecten, vogels en vlinders kunnen aantrekken. 

 

Dergelijke maatregelen bevorderen de leefbaarheid van een 

plangebied aanzienlijk. Ook dragen deze maatregelen sterk bij aan 

een versnelling van het natuurlijk evenwicht in een nieuwbouw-

situatie. 
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 8 Bijlagen 

Bijlage 1 Uitkomst Aerius berekening 

Bijlage 2 Huidige natuurwetgeving 
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Bijlage 1 Uitkomst Aerius berekening 
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Bijlage 2 Huidige natuurwetgeving 

Bijlage 2.1 Wet natuurbescherming (Wnb) 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is het nationale wettelijke kader 

waarin de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 

de Boswet zijn samengevoegd. 

In de Wnb is zowel de soortbescherming van wilde flora en fauna 

geregeld als de gebiedsbescherming die veelal voortkomt uit 

bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn (HRL) en Vogelrichtlijn 

(VRL). 

De provincies zijn, op enkele uitzonderingen na, het bevoegd gezag 

van de wet. De provincies organiseren de ontheffingsverlening en 

handhaving. 

Bijlage 2.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Wnb is de zorgplicht die stelt dat 

“een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 

handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied, 

een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende 

dieren en planten kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 

handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 

worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijker-

wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 

voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voor-

komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.” 

Bijlage 2.2 Soortbescherming 

Bijlage 2.2.1 Categorieën 

Onder de Wnb wordt een aantal soorten planten en dieren 

beschermd. Er zijn vier categorieën met beschermde soorten. Twee 

categorieën bevatten de soorten die respectievelijk zijn beschermd 

onder de HRL en soorten genoemd in de VRL. 

Naast deze Europees beschermde soorten heeft de wetgever nog een 

extra categorie soorten toegevoegd, de ‘andere soorten’. 

Per provincie is conform artikel 3.11 nog een vierde categorie 

opgesteld, die van de ‘vrijgestelde soorten’. Alleen soorten uit de 

derde categorie kunnen worden vrijgesteld. Voor deze soorten geldt 

een vrijstelling van ontheffingsplicht bij het overtreden van de 

verbodsbepalingen (zie Bijlage 2.2.2) bij ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting en bestendig beheer. De lijst van vrijgestelde soorten kan 

per provincie variëren en is te vinden in Tabel 3. 
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Daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis in of op 

gebouwen of daarbij behorende erven in alle gevallen vrijgesteld van 

de genoemde verboden in artikel 3.10. 

 

  

  
Vrijgestelde soorten per provincie. 

Rood=niet vrijgesteld. 

DR FL FR GL GR L NB NH OV UT ZL ZH

Zoogdieren

Aardmuis + + + + + + + + + + + +

Bosmuis* + + + + + + + + + + + +

Bunzing + + + + + + + + + +

Dwergmuis + + + + + + + + + + + +

Dwergspitsmuis + + + + + + + + + + + +

Eekhoorn +1

Egel + + + + + + + + + + +

Gewone bosspitsmuis + + + + + + + + + + + +

Haas + + + + + + + + + + + +

Hermelijn + + + + + + + + + +

Huisspitsmuis* + + + + + + + + + + + +

Konijn + + + + + + + + + + + +

Ondergrondse woelmuis + + + + + + + + + + +

Ree + + + + + + + + + + + +

Rosse woelmuis + + + + + + + + + + + +

Steenmarter +2

Tweekleurige bosspitsmuis + + + + + + + + + + +

Veldmuis* + + + + + + + + + + + +

Vos + + + + + + + + + + + +

Wezel + + + + + + + + + +

Wild zwijn +

Woelrat + + + + + + + + + + + +

Amfibieën en Reptielen

Bruine kikker + + + + + + + + + + + +

Gewone pad + + + + + + + + + + + +

Hazelworm +3

Kleine watersalamander + + + + + + + + + + + +

Levendbarende hagedis +4

Meerkikker + + + + + + + + + + + +

Bastaardkikker + + + + + + + + + + + +

*: algemene vrijstell ing wanneer soorten zich in/op gebouwen en bi jhorende erven bevinden

+1:geldt in de periode maart-april  en jul i  t/m november

+2:geldt in de periode 15 augustus t/m februari

+3:geldt in de periode juli  t/m september

+4:geldt in de periode 15 augustus t/m 15 oktober

Tabel 1. Vrijstellingen voor ontheffingsaanvragen voor soorten per provincie. + = vrijgesteld; rood = niet vrijgesteld.
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Bijlage 2.2.2 Verbodsbepalingen 

De Wnb bepaalt conform artikel 3.1, 3.5 & 3.10 dat de volgende 

zaken verboden zijn: 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild 

levende dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn, vogels genoemd in 

de Vogelrichtlijn en aangewezen ‘andere soorten’ opzettelijk te 

doden of te vangen¹ 

2. Het is verboden dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn 

opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 

hierboven genoemde soorten te vernielen of te beschadigen of 

nesten of eieren van vogels weg te nemen. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste punt opzettelijk te 

verstoren als deze verstoring van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

5. Het is verboden planten van soorten genoemd in de Habitatricht-

lijn (bijlage IV, Bijlage 1 Verdrag van Bern) of als ‘andere soorten’ 

(Bijlage B bij de wet) in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-

zettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 

te vernielen. 

Bijlage 2.2.3 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het slopen, 

renoveren of bouwen van woningen, het dempen van wateren of het 

aanleggen bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling tot 

gevolg hebben van de voortplantings- en rustplaatsen van de in het 

gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de 

fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project plaats-

vindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing voor de Wnb 

verkregen worden. 

Als er beschermde soorten (zie Bijlage 2.2.1) voorkomen die niet zijn 

vrijgesteld én verbodsbepalingen (zie Bijlage 2.2.2) worden over-

treden, dan is ontheffing vereist of moet, indien mogelijk, conform 

art. 3.31 gewerkt worden met een door het Ministerie van EZ goed-

gekeurde gedragscode. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden be-

oordeeld door het bevoegde gezag (veelal de provincie waarin het 

plangebied is gelegen). Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre 

schade optreedt, of de gunstige staat van instandhouding van de 

¹Het betreft soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, soorten genoemd in bijlage IV bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied. Alsmede andere soorten, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de wet. 
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betrokken soort(en) in gevaar komt en of er bevredigende 

alternatieven voorhanden zijn voor de ingreep of de locatie daarvan. 

Bijlage 2.2.4 Wettelijk belang 

Per categorie is het bij het al dan niet verkrijgen van een ontheffing 

belangrijk wat het belang is van het uit te voeren plan en de te 

verkrijgen ontheffing. Als schade niet te voorkomen is, dient één van 

de onderstaande wettelijke belangen van toepassing te zijn: 

Soorten van de Vogelrichtlijn 

♣ Ontheffing is nodig in het belang van de volksgezondheid of 

openbare veiligheid. 

♣ Ontheffing is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 

♣ Ontheffing is nodig ter bescherming van flora en fauna. 

Soorten van de Habitatrichtlijn 

♣ Ontheffing is nodig ter bescherming van flora en fauna. 

♣ Ontheffing is in het belang van de volksgezondheid, openbare 

veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar 

belang met inbegrip van redenen van sociale of economische aard 

en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

Andere soorten 

♣ Ontheffing is nodig ter bescherming van flora en fauna. 

♣ Ontheffing is in het belang van de volksgezondheid, openbare 

veiligheid of andere dwingende redenen van (groot) openbaar 

belang met inbegrip van redenen van sociale of economische aard 

en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

♣ Ontheffing is nodig in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting van gebieden en het toekomstig gebruik daarvan. 

Bijlage 2.2.5 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 

men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat plaats-

vinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt geen 

schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Er is een uitzondering, vogelnesten die buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn vallen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijf-

plaatsen’ en zijn daarom jaarrond beschermd. Er zijn vier 

verschillende categorieën ‘broedvogels met jaarrond beschermde 

nesten’, categorie 1 t/m 4, zie kader volgende pagina. 

De lijst met vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar 

zijn beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). Let wel! Bij de 

bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf wordt 

zowel de verblijfplaats betrokken als de (directe) omgeving die nodig 

is voor het succesvol functioneren daarvan. 
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Voor soorten met jaarrond beschermde nesten kan, meestal alleen 

buiten het broedseizoen, wél ontheffing worden aangevraagd. Een 

‘omgevingscheck’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat geval 

vaststellen of de desbetreffende soort zelfstandig een vervangend 

nest kan vinden in de omgeving, of dat met verzachtende en/of 

compenserende maatregelen de functionaliteit van de voort-

plantings- en/of vaste rustplaats gegarandeerd kan worden. Om 

zeker te zijn dat geplande of genomen maatregelen hiertoe 

voldoende zijn, moeten deze middels een ontheffingsaanvraag 

worden voorgelegd aan de provincie. Als geen schade optreedt en de 

gunstig staat van instandhouding niet in gevaar komt, zal de aanvraag 

(positief) worden afgewezen. Het is uiteraard essentieel dat de (aan 

de provincie) voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden 

genomen. 

Categorie 5-soorten 

Er is nog een categorie met ‘bijzondere’ vogelsoorten (Categorie 5) 

Deze soorten keren (zoals ook soorten met jaarrond beschermde 

nesten) weliswaar vaak terug naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 

beschikken over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats 

verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Van deze soorten zijn de 

verblijfplaatsen alleen dan beschermd als ‘zwaarwegende feiten of 

ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’. 

Bijlage 2.2.6 Gedragscodes 

Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ goed-

gekeurde gedragscode hoeft bij werkzaamheden in het kader van 

natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 

gebruik en van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting voor Vogel-

soorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en andere 

soorten (artikel 3.10) geen ontheffing te worden aangevraagd, mits 

aantoonbaar wordt gewerkt met deze gedragscode (artikel 3.31). De 

Soort Categorie Toelichting codes 

Boomvalk 4 Vogelsoorten waarvan de nesten in 

principe jaarrond zijn beschermd met 

beschermingscategorie: 

1 = soorten die ook buiten het broedsei-

zoen het nest gebruiken als vaste rust- of 

verblijfplaats; 

2 = koloniebroeders die elk broedseizoen 

op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van 

bebouwing of biotoop; 

3 = soorten die elk jaar op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn 

of afhankelijk van bebouwing; 

4 = soorten die niet of nauwelijks zelf in 

staat zijn een nest te maken. 

 

Buizerd 4 

Gierzwaluw 2 

Grote gele kwikstaart 3 

Havik 4 

Huismus 2 

Kerkuil 3 

Oehoe 3 

Ooievaar 3 

Ransuil 4 

Roek 2 

Slechtvalk 3 

Sperwer 4 

Steenuil 1 

Wespendief 4 

Zwarte wouw 4 

Kader: Vogelsoorten 

met jaarrond 

beschermde nesten 

en bijbehorende 

categorie. 
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bewijslast dat correct is en wordt gehandeld volgens de gevolgde 

gedragscode ligt bij de initiatiefnemer. 

Het is ook mogelijk te werken conform een dergelijke goedgekeurde 

gedragscode zonder deze zelf te hebben opgesteld. Te beïnvloeden 

soorten dienen dan wel in de gebruikte gedragscode te worden 

behandeld en er moet een belang zijn voor het project vergelijkbaar 

met genoemde belangen uit de VRL, HRL of de ‘andere soorten’. 

Bijlage 2.3 Gebiedsbescherming 

De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de Wnb 

(art. 1.12) wordt ook verordend dat (provinciaal) gebieden 

aangewezen worden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Tevens wordt aangegeven dat provincies mogelijkheden hebben ook 

andere belangrijke gebieden aan te wijzen vanwege hun landschap-

pelijke- of natuurwaarden. 

Bijlage 2.3.1 Natura 2000 

Nederland en andere EU-landen hebben in overleg met de Europese 

Commissie speciale beschermingszones aangewezen, de zogenaamde 

Natura 2000-gebieden. Een overzicht van Natura 2000-gebieden is te 

vinden op: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx

?subj=n2k&groep=0 

Habitattoets 

Wanneer plannen bestaan een project in of rond een Natura 2000-

gebied uit te voeren, neemt de initiatiefnemer contact op met het 

bevoegde gezag. In principe is dit Gedeputeerde Staten van de 

Provincie waarin een gebied (grotendeels) ligt. 

Indien negatieve effecten van een project niet kunnen worden 

uitgesloten, dient een toetsing te worden uitgevoerd. Als uit deze 

toetsing (ook wel ‘Habitattoets’ genoemd) blijkt dat een plan 

(mogelijk) significante negatieve gevolgen heeft, vindt de 

vergunningaanvraag plaats via een ‘passende beoordeling’. Daarbij 

moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen. 

Alleen als uit de passende beoordeling met zekerheid blijkt dat geen 

significante gevolgen zullen optreden, of als het gaat om activiteiten 

met een groot openbaar belang en waarvoor geen alternatieven zijn, 

wordt vergunning verleend. 

Als uit de ‘Habitattoets’ blijkt dat een activiteit negatieve gevolgen 

kan hebben die niet significant zijn, vindt de vergunningaanvraag 

plaats via een verslechterings- en verstoringstoets. Bij deze toets 

wordt via een uitgebreide effectbeoordeling nagegaan of activiteiten 

een kans met zich meebrengen op verslechtering van de natuurlijke 

habitats of de habitats van soorten. Het bevoegd gezag geeft een 



Duinweg 9 te Bergen 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau QS2018-60 

vergunning af als de verslechtering of verstoring in het licht van de 

instandhoudingsdoelstellingen aanvaardbaar is. 

Externe werking 

Belangrijk bij de bepalingen rond Natura 2000-gebieden is de 

‘externe werking’. Dit betekent dat ook projecten buiten het Natura 

2000- netwerk met mogelijk negatieve gevolgen binnen het netwerk, 

getoetst moeten worden aan doelen van betrokken gebied of 

gebieden. Een bijzondere vorm van externe werking is de (extra) 

uitstoot van stikstof door een project die kan neerslaan binnen 

Natura 2000-gebieden en daar voor schade kan zorgen. Om de mate 

van stikstofvervuiling te volgen en te reguleren is de zogenaamde 

‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS) in werking getreden. Boven 

bepaalde ‘drempelwaardes’ kan een project vanwege neergeslagen 

stikstof meldings- of vergunning plichtig zijn. 

Bijlage 2.4 Overige gebiedsbescherming 

Bijlage 2.4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Ingrepen in gebieden die horen bij het Natuurnetwerk Nederland 

(voorheen Ecologische hoofdstructuur, EHS) worden in principe niet 

toegestaan, tenzij bijvoorbeeld uitgesloten is dat de ingreep een 

negatief effect heeft op het netwerk of de ingreep een groot 

maatschappelijk belang dient. Getoetst wordt of een ingreep van 

invloed is op ‘wezenlijke kenmerken en waarden’, het NNN kent geen 

toetsing op ‘externe werking’. Als een ingreep wordt toegestaan, 

moeten eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk worden 

voorkomen en de resterende schade moet worden gecompenseerd. 

Uitgangspunt bij het toestaan van ingrepen is dat netto sprake moet 

zijn van een versterking van het netwerk. 

Bijlage 2.4.2 Overige natuurwetgeving 

Naast de behandelde wetgeving zijn soms andere gebied 

beschermende bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of 

provinciale plannen of visies zijn die gebieden of soorten (extra) 

beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘weidevogelleefgebieden’ 

van de Provincie Noord-Holland. Per plangebied zal op maat moeten 

worden nagegaan of dergelijke bepalingen aan de orde zijn. 

Bijlage 2.4.3 Houtopstanden 

Houtopstanden groter dan 10 are of bomenrijen bestaand uit meer 

dan 20 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom, zijn beschermd. 

Men dient vergunning of ontheffing te verkrijgen indien dergelijke 

houtopstanden moeten worden gekapt of gerooid. In sommige 

gevallen is een herplantplicht aan de orde. 
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Bijlage 2.5 Procedure 

Als bij aanvang van een project niet uitgesloten is dat beschermde 

soorten voorkomen of negatieve effecten op beschermde gebieden 

kunnen optreden, is een ecologische quickscan nodig en dient het 

stroomschema uit Figuur 4 te worden gevolgd. 

Als op grond van deze quickscan de aanwezigheid van dergelijke 

soorten of gevolgen niet zijn uit te sluiten én wordt gezien dat nega-

tieve effecten kunnen optreden, is vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Tijdens het vervolgonderzoek wordt het plangebied geïnventariseerd 

op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. Indien aangetroffen 

worden de gebruiksfuncties van deze soorten in beeld gebracht. 

Vervolgens wordt opnieuw onderzocht of negatieve gevolgen 

mogelijk zijn door uitvoering van de plannen. 

 
Stappenplan 

procedure 

ecologisch 

onderzoek en 

ontheffing 
Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing mogelijk 

Ontheffing onder voorwaarden mogelijk 

Zie Bijlage 2.2.1 

Zie Bijlage 2.2.2 

Zie Bijlage 2.2.3 

Zie Bijlage 2.2.3 
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Bijlage 2.5.1 Ontheffingsaanvraag Wnb 

Als stap 4a uit het stroomschema negatief is omdat een project of 

plan locatie gebonden is en er geen alternatieven zijn, is een 

ontheffingsaanvraag waarschijnlijk aan de orde. Een dergelijke 

aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

♣ Een projectplan waarin onder meer de locatie, de werkwijze, de te 

verwachten schade, de te nemen maatregelen, de alternatieven-

studie en het wettelijk belang gedetailleerd worden beschreven. 

♣ Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 

beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 

3-5 jaar geldig). 

De aanvraag kan voorafgaand aan het aanvragen van een omgevings-

vergunning plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan bij de provincie 

waarin het plangebied is gelegen. 

Het is ook mogelijk ‘aan te haken’ bij het aanvragen van een 

omgevingsvergunning in het kader van de ‘Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht’ (WABO). 

Men dient op het digitale aanvraagformulier van het omgevingsloket 

(OLO) dan aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht met 

gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Ook hierbij dient een 

projectplan en inventarisatie bijgevoegd te worden. 

De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend stuurt de informatie 

omtrent beschermde flora en fauna naar de provincie die een 

‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeeft als onderdeel van 

de omgevingsvergunning. 

De provincie handhaaft bepalingen uit eventuele ontheffingen en 

vergunningen en de eventuele werking van de Wnb bij projecten 

waar geen ontheffing is aangevraagd. Ook het volgen van gedrags-

codes wordt gehandhaafd door de provincie. Mogelijke sancties zijn 

geldelijke boetes of het stilleggen van werkzaamheden. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De wens is de huidige (bedrijfs)woning te transformeren naar hotelfunctie. De bestaande wo-
ning wordt intern verbouwd en gewijzigd in een kleinschalig conferentie- en logiesruimte (de-
pendance Blooming). 
De beoogde ontwikkeling is gelet op de beoogde functie in strijd met het vigerende bestem-
mingsplan. Om de strijdigheden weg te nemen is het doorlopen van een planologische proce-
dure noodzakelijk. De procedure wordt doorlopen aan de hand van een omgevingsvergunning 
‘afwijken bestemmingsplan’, die op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 een 
goede ruimtelijke onderbouwing dient te bevatten.  
 
Voor activiteiten die belangrijke milieugevolgen kunnen hebben, is het verplicht een m.e.r.-pro-
cedure te doorlopen en een milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Voor de voorgenomen 
ontwikkeling bestaat deze verplichting, gezien de aard en omvang van de ontwikkeling, niet. 
Voorliggend document, de zogenaamde aanmeldnotitie m.e.r., vormt de basis voor deze rede-
natie. Op basis van dit document wordt het college van B&W van de gemeente Bergen ver-
zocht om te besluiten dat een m.e.r.-beoordeling niet noodzakelijk is. 

1.2 De (vormvrije) m.e.r.-beoordeling 
Op grond van de Wet milieubeheer is voor projecten die mogelijk grote gevolgen hebben voor 
het milieu, een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. In dit geval gaat het om m.e.r.-plichtige activi-
teiten waarvoor een milieueffectrapportage (MER) opgesteld dient te worden. De m.e.r.-proce-
dure is bedoeld om de belangrijk milieugevolgen van het project mee te wegen bij de besluit-
vorming.  
 
In het besluit m.e.r. is opgenomen voor welke projecten het doorlopen van een m.e.r.-proce-
dure verplicht is. Indien een m.e.r.-procedure niet verplicht is, volstaat een vormvrije m.e.r.-
beoordeling. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is van toepassing op alle ruimtelijke ontwikkelin-
gen die genoemd worden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., maar die onder 
de drempelwaarden blijven.  
 
Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. In het gewijzigde Besluit 
m.e.r. is de nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling opgenomen. Door het col-
lege van B&W van de gemeente Amsterdam dient een afzonderlijk besluit genomen te worden 
of een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat. Voorliggende aanmeldnotitie vormt de basis voor 
het verzoek om dit besluit te nemen. 

1.3 Procedure 
Door de wijziging van 7 juli 2017 is een nieuwe procedure voor wat betreft de (vormvrije) 
m.e.r.-beoordeling van toepassing. Voor elke aanvraag moet door de initiatiefnemer een aan-
meldnotitie worden opgesteld. Vervolgens dient het bevoegd gezag binnen zes weken een 
m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen. Indien geconcludeerd wordt dat geen MER benodigd is, 
zijn er geen verdere procedurele verplichtingen. In de toelichting bij het bestemmingsplan 
dient gemotiveerd te worden dat geen MER nodig is.  
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1.4 Relatie met projectgebied 
De voorgenomen ontwikkeling omvat de transformatie van een woning naar een kleinschalig 
congrescentrum met vijf bedden ten behoeve van het naastgelegen hotel Blooming. De voor-
genomen ontwikkeling kan worden aangemerkt als ‘stedelijk ontwikkelingsproject’, welke is 
vermeld in bijlage D van het Besluit m.e.r. onder D 11.2. 
 
figuur 1. relevant onderdeel D. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de procedure als be-

doeld in de artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de wet van toepassing is 
 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten  
D 
11.2 

De aanleg, wijzi-
ging of uitbreiding 
van een stedelijk 
ontwikkelingspro-
ject met inbegrip 
van de bouw van 
winkelcentra of 
parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op: 
1°. een oppervlakte van 100 
hectare of meer, 
2°. een aaneengesloten gebied 
en 2000 of meer woningen om-
vat, of 
3°. Een bedrijfsvloeropper-
vlakte van 200.000 m2 of meer. 

De structuurvisie, be-
doeld in de artikelen 
2.1, 2.2 en 2.3 van de 
Wet ruimtelijke orde-
ning, en het plan, be-
doeld in artikel 3.1, eer-
ste lid, van die wet. 

De vaststelling van het 
plan, bedoeld in artikel 
3.6, eerste lid, onderde-
len a en b, van de Wet 
ruimtelijke ordening dan 
wel bij het ontbreken 
daarvan van het plan, 
bedoeld in artikel 3.1, 
eerste lid, van die wet. 

 
Een stedelijk ontwikkelingsproject is m.e.r.-beoordelingsplichtig wanneer de activiteit betrek-
king heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2.000 
of meer woningen omvat of bestaat uit bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. Om-
dat er geen 2.000 of meer woningen worden gerealiseerd, is in principe geen m.e.r.-beoorde-
ling vereist. 
 
Echter, de ondergrens zoals genoemd in het Besluit m.e.r., is niet leidend. De potentiele effec-
ten in relatie tot de kenmerken en de locatie van het project moeten worden meegenomen bij 
de beoordeling. Ook beneden de grenswaarden kunnen relevante milieueffecten optreden. 
Om inzicht te geven in de potentiele milieueffecten, is voorliggende aanmeldnotitie in het ka-
der van de vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld.  

1.5 Doel van vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling is het in beeld brengen van de milieugevolgen 
(effecten) die kunnen optreden als gevolg van de beoogde gebiedsontwikkeling. Op deze 
wijze wordt inzichtelijk gemaakt hoe het milieubelang volwaardig is meegewogen in de 
besluitvorming. Daarnaast biedt de vormvrije m.e.r.-beoordeling de mogelijkheid om de 
omgeving te informeren over de afwegingen die zijn gemaakt in het proces van 
totstandkoming van de beoogde ontwikkelingen. 
 
Bij het opstellen van de vormvrij m.e.r.-beoordeling wordt aandacht besteed aan alle criteria 
die zijn opgenomen in Bijlage III bij de Europese richtlijn 'betreffende de milieubeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten'.  

1.6 Leeswijzer 
De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. is opgebouwd uit een vijftal hoofdstukken: 
- Hoofdstuk 1 betreft de inleiding; 
- Hoofdstuk 2 betreft de projectlocatie en de projectplannen; 
- Hoofdstuk 3 milieutechnische analyse; 
- Hoofdstuk 4 betreft de conclusie, bestaande uit een korte samenvatting voor de projectlo-

catie; 
- Hoofdstuk 5 betreft het verzoek richting het college.  
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2 Locatie en kenmerk van het project 

2.1 Locatie van het project 
De projectlocatie is gelegen aan de Duinweg 9 te Bergen. Het betreft de bedrijfswoning beho-
rende bij het hotel blooming. Kadastraal maakt de woning ook deel uit van het grotere terrein 
dat in eigendom is van de Stichting blooming die hier een hotel en conferentieoord heeft. De 
locatie ligt aan de rand van het dorp, daar waar het duingebied begint.  
 
figuur 1 Onderzoekslocatie: (aangegeven bij rode spot) 

 

2.2 Beschrijving van de huidige gronden 
Het bestaande gebouw wordt gebruikt en is bestemd als woning. Het is de voormalige chaf-
feurswoning behorende bij het gehele terrein van blooming.  
 
figuur 2 Huidige situatie vooraanzicht 
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2.3 Kenmerk van het project 
De wens is de huidige bedrijfswoning te transformeren naar hotelfunctie. De bestaande wo-
ning wordt intern verbouwd en gewijzigd in een kleinschalig conferentie- en logiesruimte (de-
pendance blooming).  Met de transformatie ontstaan in totaal vijf slaapkamers met eigen natte 
cel en een gezamenlijke eet- en overlegruimte met keuken op de begane grond. Hiermee is 
het uitermate geschikt voor kleinschalige conferenties, werkoverleggen, teambuildingdagen 
en kinder- en familie-uitjes. Met andere woorden: een leisure verblijf in vele opzichten.    
 
 

2.4 Planologisch regime 
Voor het perceel gelden de voorschriften van het bestemmingsplan Duingebied. Het perceel 
heeft de bestemming Wonen-Duingebied. Deze gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsma-
tige activiteiten; 

b. water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater, met bij-
behorende voorzieningen, zoals bergbezinkbassins; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, par-
keervoorzieningen, tuinen en water. 

 
Strijdigheid bestemmingplan 
De verbouw en het gebruik de woning in (kleinschalig) conferentie- en logiesruimte (depen-
dance blooming) is in strijd met het bestemmingsplan. Dit betekent dat het bouwplan in strijd 
is met het bestemmingsplan. Medewerking is alleen mogelijk met een omgevingsvergunning 
voor het afwijken van het bestemmingsplan. 
 
figuur 3 Uitsnede bestemmingsplan (bron: ruimtelijke plannen) 
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3 Kenmerken van het potentiële effect 

3.1 Algemeen 
De impact van de voorgenomen ontwikkeling wordt in kaart gebracht door de beoogde ont-
wikkeling te vergelijken met de referentiesituatie. In de komende paragrafen worden de moge-
lijk relevante milieueffecten behandeld. Het gaat hierbij om de effecten die het plan met zich 
meebrengt.  

3.2 Verkeer 
Het transformeren van een woning naar een hotel/congresfunctie leidt tot een kleine toename 
van verkeersbewegingen. Bij de bepaling van het aantal verkeersbewegingen per dag is ge-
bruik gemaakt van kencijfers van het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, ver-
voer en openbare ruimte (CROW). Er is bij de activiteit uitgegaan van de categorieën ‘evene-
menten beursgebouw congresgebouw’, ‘rest bebouwde kom’, ‘niet stedelijk’ en ‘een maximale 
verkeersgeneratie’. De kencijfers worden gegeven per 100 m² bebouwd vloeroppervlak (BVO). 
Aangezien het BVO 131 m² bedraagt zijn de kencijfers verkeersgeneratie vermenigvuldigt met 
1,31. De verkeersgeneratie komt dan te liggen op 11x1,31 = 14,41 verkeersbewegingen 
(CROW, 2012).  
 
Bij een vrijstaande woning zijn dit er acht, we hebben het dus over een toename van circa 7 
vervoersbewegingen per etmaal. Deze 7 bewegingen kunnen prima afgewikkeld worden op 
de Duinweg zelf en zorgen niet voor een ontwrichting van de bestaande wegenstructuur ter 
plaatse.  

3.3 Luchtkwaliteit 
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de luchtkwaliteitseisen opgenomen. Daarnaast zijn er 
luchtkwaliteitseisen opgenomen in het Besluit niet in betekende mate bijdragen (Besluit NIBM) 
en de bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekende mate bijdragen (Regeling NIBM). 
 
AMvB ‘niet in betekenende mate’ 
In het Besluit  NIBM en de bijbehorende ministeriële Regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels 
vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met 
categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet 
in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder 
toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het 
bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan ma-
ken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege 
blijven.  
 
De definitie van ‘niet in betekenende mate’ is 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. De 
3% komt overeen met 1,2 microgram/m3 (µg/m3). Als een project voor één stof de 3%-grens 
overschrijdt, dan verslechtert het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm 
is in de Regeling niet in betekenende waarde uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder:  
 woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee 

ontsluitende wegen; 
 kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m2 

brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen. 
 
De ontwikkeling betreft de transformatie van een woning tot hotel/congresfunctie met vijf bed-
den in hetzelfde gebouw. Gelet op de bovenstaande voorbeelden uit de Regeling NIBM kan 
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geconcludeerd worden dat het project de 3% norm niet overschrijdt en dat het project niet in 
betekenende mate bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit ter plaatse.  
 
Voor de volledigheid is met behulp van de NIBM-rekentool van het kenniscentrum Infomil be-
paald of de ontwikkeling al dan niet in betekenende mate bijdraagt aan verslechtering van de 
luchtkwaliteit en of dientengevolge een nadere onderzoekslast geldt. Dit onder andere om 
hierna te bepalen of een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Als uitgangs-
punt is de verkeersberekening uit paragraaf 3.2 gebruikt.  
 
 tabel 4. Worst-case berekening NIBM   

 
Op basis van de NIBM-rekentool kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling niet in bete-
kenende mate bijdraagt. Overigens is het aandeel vrachtverkeer ten behoeve van bevoorra-
ding niet meegenomen in de berekening. De verwachting is echter dat dit aandeel niet leidt tot 
een andere conclusie.  
 
Goed woon- en leefklimaat 
Op www.atlasleefomgeving.nl (geraadpleegd op 25 mei 2018) is te zien dat ter plaatse van de 
projectlocatie de grootschalige achtergrondconcentraties in 2016 van stikstofdioxide NO2 
12,5 µg/m3 ,  van fijnstof PM10 16,9 µg/m3 en van fijnstof PM2,5 8,8 µg/m3 zijn. De grens-
waarde voor toetsing voor stikstofdioxide NO2 is 40 µg/m3, voor fijnstof PM10 is 40 µg/m3 en 
voor fijnstof PM2,5 is 25 µg/m3 de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie. Wan-
neer de maximale bijdrage van het extra verkeer hierbij wordt opgeteld, zal de concentraties 
van zowel fijn stof als stikstofdioxide ruim onder de grenswaarden blijven.  
Wanneer het aandeel verkeer hierbij wordt opgeteld (zie NIBM-rekentool) kan worden gesteld 
dat sprake blijft van een goed woon- en leefklimaat. 
  
Conclusie 
Ten opzichte van de huidige situatie is de verwachting dat de luchtkwaliteit ter plaatse niet we-
zenlijk verslechterd door de toename van het verkeer als gevolg van de voorgenomen ontwik-
keling. Het beperkte effect is niet in betekenende mate, waardoor het beperkte effect geen im-
pact zal hebben op de gezondheid van mensen. De beoogde ontwikkeling zal niet leiden tot 
een overschrijding van de grenswaarden, aangezien de achtergrondconcentraties van de be-
schouwde luchtverontreinigende stoffen ruim voldoen aan de wettelijke grenswaarden con-
form de Wet milieuhinder.  
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3.4 Ecologie 
Sinds 1 januari 2017 is één wet van toepassing die de natuurwetgeving in Nederland regelt: 
de Wet natuurbescherming. De wet ligt in de lijn van Europese wetgeving, zoals de Vogelricht-
lijn en de Habitatrichtlijn. De Wet natuurbescherming vervangt de Boswet, de Flora- en Fauna-
wet en de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Wet natuurbescherming 
Via de Wet natuurbescherming wordt de soortenbescherming en gebiedsbescherming gere-
geld. De soortenbescherming heeft betrekking op alle, in Nederland in het wild voorkomende 
zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op 
enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten en op een honderdtal 
vaatplanten. Gebiedsbescherming wordt geregeld middels de Natura 2000-gebieden. Daar-
naast kan de provincie ervoor kiezen om een gebied aan te wijzen als bijzonder nationaal na-
tuurgebied- of landschap of als Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Welke soorten planten en die-
ren wettelijke bescherming genieten, is vastgelegd in de bijlage van de Wet natuurbescher-
ming. Dat houdt in dat, bij planvorming, uitdrukkelijk rekening gehouden moet worden met ge-
volgen, die ruimtelijke ingrepen hebben, voor instandhouding van de beschermde soort. 
 
Nationaal Natuurnetwerk  
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2013 veranderde de naam van Ecologische 
Hoofdstructuur naar Nationaal Natuurnetwerk (NNN). NNN is een netwerk van gebieden in Ne-
derland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in 
geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan 
worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. NNN is tevens opgenomen in 
het streekplan van de provincie. Indien het projectgebied in of in de nabijheid van het NNN 
gelegen is, verlangt de provincie een ‘nee-tenzij-toets’. 
 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Vanaf 1 juli 2015 geldt de PAS: de Programmatische Aanpak Stikstof. De Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de problematiek 
rond stikstof en natuur. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid wor-
den gehaald en creëert tegelijk ruimte voor gewenste economische ontwikkeling. Een ambiti-
euze maar ook realistische aanpak die zorgt voor balans tussen ecologie en economie. 
 
In de PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waarbinnen ten minste één stikstofge-
voelig habitattype voorkomt dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval 
voor 117 van de ruim 160 Natura 2000-gebieden. Het grootste deel van de gebieden wordt 
beschermd op basis van de Habitatrichtlijn (HR). Deze gebieden zijn aangewezen als Natura-
2000 gebied omdat er bijzondere habitattypen en/of bijzondere plant- en diersoorten aanwe-
zig zijn. Laatstgenoemde kunnen van stikstofgevoelige habitattypen afhankelijk zijn. 
 
In dat kader dient onderzocht te worden welke effecten (stikstofdepositie door verkeersaan-
trekkende werking) de voorgenomen ontwikkeling heeft op de nabij gelegen Natura 2000 ge-
bieden.  
 
Relatie tot het projectgebied  
Ten behoeve van deze ontwikkeling is door VanderGoes & Groot een quickscan uitgevoerd 
naar de effecten op beschermde soorten en gebieden. De quickscan is bijgevoegd in de bijla-
gen en de resultaten worden in deze paragraaf per onderdeel beschreven.  
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Soortenbescherming 
De conclusies ten aanzien van eventueel aanwezige beschermde soorten zijn hieronder opge-
somd: 

 Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde soorten vogels, 
grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. 

 Gezien het aanwezige biotoop, het oppervlak, de geografische ligging en informatie 
uit de vakliteratuur over waarnemingen en populaties in de omgeving, zullen van de 
amfibieën en grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten aanwezig zijn. 
Voor deze aangetroffen of verwachte ‘vrijgestelde’ soorten gelden geen verbodsbepa-
lingen als werkzaamheden worden verricht in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting, zoals het besproken plan. Een ontheffing is dan niet nodig. 

 In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond beschermde nesten voorko-
men. Voor de verwachte aanwezige broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nes-
ten vernield of verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te vinden. 
Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het broedseizoen loopt ruwweg 
van half maart tot half juli. 

 In het plangebied kunnen verblijvende vleermuizen voorkomen. Omdat negatieve ef-
fecten door de werkzaamheden niet uitgesloten zijn, is onderzoek naar in gebruik 
zijnde verblijfplaatsen van vleermuizen noodzakelijk (zie voor de optimale onderzoeks-
periode Tabel 2). Worden tijdens de veldinventarisatie één of meer soorten vleermui-
zen met verblijfplaatsen aangetroffen, dan dient een ontheffingsaanvraag te worden 
ingediend, waarin passende mitigerende en compenserende maatregelen worden be-
schreven. 

 Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het plangebied wordt geen 
negatief effect verwacht van de ingreep omdat er enkel sprake is van inpandig werk-
zaamheden. 

 
Inmiddels wordt het nader vleermuizenonderzoek uitgevoerd door VanderGoes & Groot.  
 
Gebiedsbescherming  
Natura 2000 
Het plangebied ligt direct naast twee verschillende Natura 2000-gebieden, de Schoorlse Dui-
nen en Noordhollands Duinreservaat. Gezien de aard van het werk aan de binnenkant van het 
huis en de daarmee samenhangende demping en afscherming, worden op voorhand geen di-
recte negatieve gevolgen verwacht van de plannen zoals ver uitstralend licht, geluid of opti-
sche verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing uitgevoerd te worden. 
 
Het geplande project kan leiden tot verhoogde emissie van stikstof. Hieronder wordt een ana-
lyse uitgevoerd van de hierdoor veroorzaakte extra depositie van stikstof op gevoelige habitat-
typen in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Als deze depositie boven 0,05 mol/ha/jaar komt 
bestaat een meldingsplicht. Indien de berekende depositie boven de 1 mol/ha/jaar uit komt 
moet vergunning worden aangevraagd. Omdat in het geval van Schoorlse Duinen en het 
Noordhollands Duinreservaat bestedingsruimte reeds is opgebruikt zijn de drempelwaarden 
tijdelijk verlaagd en geldt momenteel een drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar waarboven ver-
gunningplicht geldt.  
 
Aeriusberekening 
Voor de berekening van stikstofuitstoot in de huidige en nieuwe situatie en vooral voor de ver-
preiding van deze uitgestoten stikstof in de wijde omgeving is het model ‘Aerius’ gebruikt. Uit 
de berekeningen blijkt dat de extra depositie toe te rekenen aan het project minder dan 0,05 
mol/ha/jaar bedraagt op het meest dichtbijzijnde stikstofgevoelige habitattype. Deze depositie 
overschrijdt niet de landelijk gestelde, verlaagde, grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar zodat 
geen vergunning noodzakelijk is. Er hoeft ook geen melding te worden gedaan van de toege-
nomen emissie.  



 

Mees Ruimte & Milieu | 18102  Pagina | 13 
 

 

Conclusie 
Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie van het plangebied ten 
opzichte van beschermde gebieden is op voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving 
aan de orde is dan die hierboven bij soortenbescherming beschreven is. Significante nega-
tieve effecten op de nabijgelegen Natura 2000 gebieden is niet te verwachten.  
 

3.5 Geluid 
De te realiseren kleinschalige conferentie/hotelfunctie met vijf slaapkamers zorgt niet voor een 
grotere geluidsbelasting in de omgeving. De geluidsbelasting door het extra verkeer zorgt, ge-
zien de zeer lage verkeersgeneratie (14,4 bewegingen per etmaal) en de huidige verkeers-
stromen in het gebied niet tot een significante toename van de geluidsbelasting.  
 
Daarnaast is een hotelfunctie geen geluidsgevoelig objecten die op basis van de Wet geluid-
hinder moeten voldoen aan de maximale geluidsbelastingen die toegestaan zijn. Toetsing aan 
de Wet geluidhinder is in dit geval dan ook niet noodzakelijk.  
 
Conclusie 
De transformatie zorgt niet voor negatieve geluidseffecten op de omgeving.  

3.6 Water 
Een ontwikkeling kan mogelijk effecten hebben op de inrichting van het watersysteem. In voor-
liggend geval betreft het een inpandige wijziging van functie en vinden er geen bouwwerk-
zaamheden plaats en/of extra verharding op het perceel. De initiatiefnemer heeft Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier geïnformeerd over het plan Duinweg 9 Bergen via de Di-
gitale Watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan geen invloed heeft 
op de waterhuishouding en/of de afvalwaterketen. Verder overleg met Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier is niet nodig. Het hoogheemraadschap geeft een positief waterad-
vies. 
 
Conclusie 
De voorliggende transformatie leidt niet tot negatieve effecten op de waterhuishouding.  

3.7 Bodem 
Een nieuw project kan leiden tot vervuiling van de bodem. Het transformeren van de woning 
naar kleinschalig congres/hotel met vijf slaapkamers leidt niet tot bodembedreigende activitei-
ten. Er worden ook geen bodemroerende activiteiten ontplooit om de transformatie mogelijk te 
maken. 
 
Conclusie 
De transformatie leidt derhalve niet tot significante negatieve effecten op de bodemgesteld-
heid.  

3.8 Externe veiligheid 
Met de realisatie van dit project wordt geen Bevi-inrichting opgericht, waardoor er geen extra 
hinder voor de omgeving op het gebied van externe veiligheid te verwachten is. In de directe 
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omgeving zijn ook geen Bevi-inrichtingen aanwezig die een belemmering voor de woningen 
zouden opleveren.  
 
Conclusie 
De transformatie leidt derhalve niet tot significant negatieve effecten in het kader van externe 
veiligheid. 
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4 Conclusie 
In onderstaande tabel worden de effecten op het milieu nog eens samengevat.  

Milieuaspect Effecten 
Verkeer De verkeersgeneratie van de te realiseren hotelfunctie leidt niet tot 

ontwrichting van de wegenstructuur en negatieve effecten voor de 
doorstroming. 

Luchtkwaliteit Ten opzichte van de huidige situatie is de verwachting dat de lucht-
kwaliteit niet in betekenende mate verslechterd door de toename 
van het verkeer als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Het 
zeer beperkte effect heeft geen impact op de gezondheid van men-
sen. De beoogde ontwikkeling zal niet leiden tot een overschrijding 
van de grenswaarden, aangezien de achtergrondconcentraties van 
de beschouwde luchtverontreinigende stoffen ruim voldoen aan de 
wettelijke grenswaarden conform de Wet milieuhinder.  
 

Ecologie De realisatie van het project leidt niet tot een significant negatief ef-
fect op de instanthoudings doelstellingen van de nabijgelegen na-
tuurgebieden.  

Geluid De realisatie van hotelfunctie leidt niet tot een significant negatief ef-
fect op de geluidsbelasting in de omgeving.  

Water De inpandige transformatie leidt niet tot significant negatieve effec-
ten op de waterhuidhouding in en rondom het plangebied.  

Bodem Met de realisatie van de hotelfunctie worden geen activiteiten moge-
lijk gemaakt die kunnen leiden tot bodemverontreiniging.  

Externe veiligheid De hotelfunctie zelf is geen inrichting in het kader van het Bevi. Ook 
ligt het gebouw niet binnen het invloedsgebied van een transport-
route gevaarlijke stoffen of Bevi-inrichting. De hotelfunctie leidt der-
halve niet tot significant negatieve effecten in het kader van externe 
veiligheid. 

 
De activiteiten die mogelijk worden gemaakt met voorliggende ontwikkeling (kleinschalig con-
gres/hotelfunctie met vijf slaapkamers) zijn, gelet op de kenmerken en de plaat van de activi-
teiten en de kenmerken van de potentiële effecten, niet zodanig van invloed op het milieu dat 
een milieueffectrapportage moet worden doorlopen. 
 
Het voorstel is om het college van burgemeester en wethouders van Bergen op basis van 
deze notitie te laten besluiten dat geen milieueffectrapportage nodig is.  
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