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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding en doelstelling

De woning op het perceel Kerkepad 1 voldoet niet meer aan de huidige eisen en wordt gesloopt. Ter
plaatse wordt een nieuwe woning met bijbehorende garage en tuin gerealiseerd. Op 14 april 2020 is
hiervoor een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Kerkepad 1 ligt in het centrum van Bergen (NH).
Op onderstaande afbeelding is de ligging van het perceel weergegeven.

De gemeente Bergen heeft aangegeven dat voor de bouw van de nieuwe woning een bestemmingsplan
moet worden vastgesteld om de gewenste plek van de woning vast te kunnen leggen. Voorliggend
bestemmingsplan biedt het juridisch planologisch kader voor de reeds ingediende aanvraag
omgevingsvergunning.

1.2

Ligging van het project

Het project ligt in de bebouwde kom van Bergen aan het Kerkepad 1. Het perceel waar de is kadastraal
bekend als BGN03-A-3774. Zie onderstaande kadastrale kaart.
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Afbeelding: www.kadastralekaart.com

1.3

Huidige situatie

In de huidige situatie is op het perceel een woning gebouwd met omliggende tuin. Zie onderstaande
foto. De oppervlakte van de bestaande woning is circa 60 m².

Afbeelding: bestaande situatie woning

1.4

Nieuwe situatie

Voor de nieuwe situatie is een ontwerp opgesteld (Format Architecten, aanvraag omgevingsvergunning,
d.d. 10 april 2020). Uitgangspunt is de bouw van een vrijstaande woning met een bijbehorende tuin,
vrijstaande garage/berging en oprit.

Toelichting (vastgesteld)
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Voor het realiseren van een in- en uitrit met een breedte van 5 meter is op 6 juni 2019 een
omgevingsvergunning verleend (WABO1900515).
Zie onderstaande impressie van de nieuwbouw aan de zijde van het Kerkepad.
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Afbeelding: vogelvlucht impressie van de nieuwbouw gezien vanaf het Kerkepad

Afbeelding: vogelvlucht impressie van de nieuwbouw gezien aan de achterzijde
De woning wordt gebouwd in één laag plus een kapverdieping met een dakkapel aan de achterzijde. De
goothoogte bedraagt 2,92 meter, de nokhoogte 6,50 meter. Een deel van de woning wordt iets lager met
een nokhoogte van 6 meter. Zie onderstaande afbeelding.
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Afbeelding: gevelbeeld achterzijde nieuwe woning
De vrijstaande garage/berging wordt gebouwd met een goothoogte van 1,98 meter en een nokhoogte van
5 meter. De oppervlakte is 36,14 m² (6,19 meter bij 5,84 meter).

Afbeelding: aanzicht garage/berging
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Hoofdstuk 2

Planologisch kader

Het planologisch kader wordt gevormd door het vigerende bestemmingsplan "Bergen Centrum Beschermd dorpsgezicht" (2013), vastgesteld op 21 augustus 2013. Daarnaast geldt het
bestemmingsplan "Parkeren", dat is vastgesteld op 31 mei 2018.

2.1

Bestemmingsplan "Bergen Centrum - Beschermd dorpsgezicht"

2.1.1

Beschrijving planregels

Het perceel aan het Kerkepad 1 is bestemd als "Wonen-1" en "Tuin". Op een deel van het
bestemmingsvlak "Wonen-1" is een bouwvlak ingetekend. Daarnaast zijn twee dubbelbestemmingen
("Waarde - archeologie - 2" en "Waarde - cultuurhistorie" van toepassing. De inrit wordt gerealiseerd in
de bestemming "Groen". Zie onderstaande afbeelding.

Wonen-1
Toegelaten functies
Op grond van de bestemming “Wonen-1” (artikel 14) zijn ter plaatse van Kerkepad 1 de volgende
functies toegestaan: het wonen al dan niet met de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. Ook bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals
erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen en water zijn toegestaan.
Bouwregels
Elk bouwperceel mag voor 35% worden bebouwd met gebouwen en overkappingen. Een bouwperceel is
gedefinieerd als “een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij
elkaar behorende bebouwing is toegelaten”. Op het bouwvlak is één woning toegestaan.
Voor wat betreft de ten hoogste toegestane hoogten geldt het bepaalde in artikel 20.2. Daarbij zal
sprake zijn van een kennelijke verschrijving, aangezien de algemene bouwregels in artikel 19.2 zijn
opgenomen en artikel 20.2 in de planregels niet voorkomt. In artikel 19.2 is bepaald dat met de
“maatvoeringsaanduiding” (m) aangegeven hoogten in acht genomen te worden. Voor het Kerkepad 1
geldt een maximale goothoogte van 3 meter en een maximale bouwhoogte (nok) van 8 meter. Woningen
moeten worden uitgevoerd met een kap.
In de bouwregels van Wonen-1 is bepaald dat 50 m² aan bijgebouwen, aan- en uitbouwen en
overkappingen is toegestaan. Bij grotere percelen >500 m² is een uitzondering mogelijk. Het perceel
aan het Kerkepad 1 heeft een oppervlakte van 409 m². Hiervoor geldt een maximum oppervlakte aan
Toelichting (vastgesteld)
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bijbehorende bouwwerken van 50 m².
De goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag ten hoogste 3 meter en
de bouwhoogte ten hoogste 5 meter bedragen. Vrijstaande bijgebouwen dienen te worden afgedekt met
een kap.
Tuin
Ter plaatse van de bestemming “Tuin” zijn tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen
hoofdgebouwen en dakoverstekken van de aan de bestemming grenzende gebouwen toegestaan. Door
het ontbreken van de aanduiding “bijgebouwen” zijn geen gebouwen toegestaan maar alleen
bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals erfafscheidingen.
Groen
Op gronden met de bestemming “Groen” zijn de volgende functies toegestaan: plantsoenen,
groenvoorzieningen, bomen en beplantingen, voet- en fietspaden, in- en uitritten en bermen alsmede bij
deze bestemming behorende voorzieningen zoals bergbezinkbassins, nutsvoorzieningen en water ten
behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater.
Dubbelbestemming Waarde – archeologie 2
De voor 'Waarde – Archeologie-II aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en de
veiligstelling van archeologische waarden. Bouwwerken zijn toegestaan tot een maximum oppervlakte
van 50 m². Voor een aantal werkzaamheden geldt een vergunningplicht, zoals voor het uitvoeren van
grondbewerkingen op een grotere diepte dan 35 cm op een groter oppervlakte dan 50 m², waartoe
worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, egaliseren en ontginnen en aanleggen van drainage.
Dubbelbestemming Waarde – cultuurhistorie
De voor 'Waarde – Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en de
veiligstelling van de cultuurhistorische waarden welke samenhangen met het beschermde dorpsgezicht.
In de planregels is bepaald dat bestaande bebouwing behouden dient te worden en dat geen wijzigingen
mogen worden aangebracht. Hiervan kan worden afgeweken onder de volgende voorwaarden:
indien vooraf advies is ingewonnen bij de Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit over de vraag of de
met het beschermde dorpsgezicht samenhangende waarden niet onevenredig worden aangetast.
in het advies van de Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit wordt getoetst aan het
Beeldkwaliteitplan Bergen Centrum d.d. december 2009 en de in de planregels beschreven waarden
betrokken worden.
De in de planregels bepaalde waarden betreffen onder andere het kleinschalige, besloten en intieme
karakter van de bebouwingsring rondom de Ruïnekerk, de verscheidenheid aan functies, de ligging en
opbouw van de panden aan het kerkplein, de kenmerkende stegen ter plaatse van niet-aaneengesloten
gebouwen, de boombeplanting en zichtlijnen naar het plein.
2.1.2

Afwijking van het geldende bestemmingsplan

Het project wijkt op de volgende punten af van het geldende bestemmingsplan: het bouwen van een
vrijstaande woning (ter vervanging van een bestaande woning) met een vrijstaande garage/berging in de
bestemming “Wonen-1” buiten het bouwvlak alsmede binnen de bestemming “Tuin”. In afwijking van de
dubbelbestemming “Waarde-cultuurhistorie” wordt de bestaande bebouwing gesloopt en nieuwgebouwd.
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de nieuwe beoogde situatie vastgelegd. Daarbij zijn de
planregels van het geldende bestemmingsplan overgenomen, voor zover van toepassing.

2.2

(paraplu)Bestemmingsplan Parkeren

Het (paraplu)bestemmingsplan "Parkeren" (NL.IMRO.0373.BPGparkeren-C001) is vastgesteld op 31 mei
2018. Met de vaststelling zijn voor de hele gemeente parkeerregels opgesteld.
Uitgangspunt is dat bij ruimtelijke ontwikkelingen (bouwen, verbouwen) in voldoende parkeergelegenheid
wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van het
bepaalde in de "Notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid 2009" of diens rechtsopvolger.
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In het parkeerbeleid is voor kleine ontwikkelingen het volgende aangegeven: "Ten einde kleine
ontwikkelingen niet te blokkeren is het mogelijk om deze vrij te stellen van de parkeereis. Het voorstel is
om dit te doen voor herbouw- of uitbreidingsplannen met een toename tot 100 m2 bruto vloeroppervlak".
Voor het Kerkepad geldt dat de bestaande woning (circa 60 m²) wordt gesloopt en een nieuwe woning
wordt gebouwd. Het oppervlak van de woning met berging gezamenlijk is circa 96 m², de toename is
daarmee circa 36 m². Er is geen sprake van een toename van 100 m² bvo of meer.

Toelichting (vastgesteld)
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Hoofdstuk 3
3.1

Beleidskader

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. Het Rijk vindt de stedelijke
regio's van de mainports, brainport, greenports en de valley's van nationale betekenis.
Gebiedsontwikkelingen van nationaal belang zoals Zuidas (als het grootste internationale zakendistrict),
de Structuurvisie Mainport Schiphol Amsterdam Haarlemmermeer, Rotterdam-Zuid en Brainport Avenue
rond Eindhoven worden doorgezet. Met het vervangen van een bestaande woning door een nieuwe
woning in het bestaande bebouwde gebied van Bergen worden geen Rijksbelangen geraakt.
Besluit en Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro en Rarro)
Het Barro is op 22 augustus 2011 vastgesteld en op 30 december 2011 in werking getreden. In het
Barro zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van nationale belangen, zoals de
mainportontwikkeling van Rotterdam, bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en
rond de grote rivieren, de uitoefening van defensietaken en bescherming en behoud van de Waddenzee
en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van
Amsterdam. Met het vervangen van een bestaande woning door een nieuwe woning in het bestaande
bebouwde gebied van Bergen worden geen Rijksbelangen geraakt.
Artikel 3.1.6 Bro: Ladder voor duurzame verstedelijking
Voor Kerkepad 1 wordt uitgegaan van de bouw van een nieuwe woning ter plaatse van een bestaande
woning. Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de
ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Voor woningbouwlocaties geldt volgens de zogenaamde
overzichtsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State over de 'ladder voor duurzame
verstedelijking' (ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724) dat 'in beginsel' sprake is van een
nieuwe stedelijke ontwikkeling als er meer dan 11 woningen gerealiseerd worden. Voor wonen is
daarmee de lijn dat er vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Aan het Kerkepad 1
is geen sprake van een toename van het aantal woningen. Dit is in lijn met de jurisprudentie niet te
beschouwen als een stedelijke ontwikkeling en hoeft niet te worden getoetst aan de Ladder voor
duurzame verstedelijking. Wel is er sprake van efficiënt ruimtegebruik. Binnen het bestaand stedelijk
gebied wordt de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk benut. Hiermee sluit de ontwikkeling aan bij
de doelstelling van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

3.2

Provinciaal beleid

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie NH2050 is op 19 november 2018 door Provinciale Staten (PS) vastgesteld. Met de
Omgevingsvisie richt de provincie zich op lange termijn ambities en -doelen, met oog voor kwaliteiten die
de provincie langjarig willen koesteren en die probeert in te spelen op veranderingen en transities die tijd
nodig hebben. In het Visiedeel zijn de ambities uitgewerkt in zogenaamde samenhangende bewegingen
naar de toekomst.
Uitgangspunt is dat wonen en werken zoveel mogelijk binnenstedelijk worden gerealiseerd en
geconcentreerd. De provincie geeft in de Omgevingsvisie aan dat de metropool zich snel ontwikkelt. De
vraag naar woningen en ruimte voor bedrijven houdt aan, evenals de ruimtevraag voor recreatie en andere
functies. Het vervangen van een bestaande woning door een nieuwe woning in het bestaande bebouwde
gebied van Bergen past binnen de kaders van de omgevingsvisie om stedelijke functies binnen het
bestaande stedelijke gebied te concentreren.
Provinciale ruimtelijke verordening
In november 2010 is de Provinciale Ruimtelijke Verordening in werking getreden en daarna meermalen
herzien of geactualiseerd. De Verordening bevat algemene regels omtrent de inhoud van gemeentelijke
ruimtelijke plannen. Conform de geconsolideerde versie (d.d. 3 september 2019) is Kerkepad 1
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(behoudens de regels die voor het hele grondgebied van de provincie gelden) geen onderdeel van een
gebied waarvoor een speciaal regime geldt.

Een "stedelijke ontwikkeling" mag alleen als deze in overeenstemming is met regionaal gemaakte
afspraken. Een stedelijke ontwikkeling is gedefinieerd als "een ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1,
eerste lid onder i, van het Besluit ruimtelijke ordening". In het betreffende lid van het Besluit ruimtelijke
ordening is het volgt aangegeven: "stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere tedelijke
voorzieningen". Overeenkomstig jurisprudentie zijn woningbouwlocaties met maximaal 11 woningen
geen "stedelijke ontwikkeling" zoals bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bron: www.infomil.nl:
“11 woningen geen nieuwe stedelijke ontwikkeling” - zie uitspraak ABRvS 16 september 2015;
ECLI:NL:RVS:2015:2921). Op Kerkepad 1 wordt één woning vervangen door één nieuwe woning. Dit is
geen stedelijk ontwikkelingsproject. De bouw van de nieuwe woning past binnen het provinciale beleid.

3.3

Regionaal beleid

Regionaal Actieprogramma (RAP) 2017
In het Regionaal Actie Programma staan de belangrijkste ambities en afspraken op het gebied van
wonen voor de regio Alkmaar waar Bergen onderdeel van is. De regio Alkmaar heeft afspraken gemaakt
over de woningbouwprogrammering. Uitgangspunten zijn onder andere het realiseren van een
woningaanbod dat aansluit bij de vraag en werken in de geest van de ladder voor duurzame
verstedelijking.
Het aantal huishoudens neemt volgens het RAP nog fors toe. De meeste woningen worden op
OV-locaties gepland. Uit het RAP blijkt ook dat veruit de meeste mensen binnen de regio en binnen de
gemeente Alkmaar verhuizen. Verder wordt prioriteit gegeven aan inbreidingslocaties. De locatie
Kerkepad in Bergen voorziet op een binnenstedelijke locatie in vervangen van een bestaande woning
door een nieuwe woning. Dit past binnen de kaders van de RAP.
Woningbouwafspraken regio Alkmaar (2019)
In de woningbouwafspraken is vastgesteld dat "het bouwtempo stevig omhoog moet om huidige druk op
de markt het hoofd te bieden". De krapte in de regio is groot en groeit; zowel vanuit regionale
woningvragers, als vanuit woningvragers vanuit bijvoorbeeld de Amsterdamse agglomeratie. De
krapte-indicator voor de woningmarkt in de regio Alkmaar is in het derde kwartaal van 2018 onder 3
gedaald, waar een 6 staat voor een gezonde woningmarkt. Naast de toenemende krapte heeft de regio
te maken met een achterstand in de productie. Met het vervangen van de bestaande woning door een
nieuwe woning wordt het tekort niet opgelost, maar wordt wel bijgedragen aan het verbeteren van de
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kwaliteit van de bestaande voorraad.

3.4

Gemeentelijk beleid

Beeldkwaliteitsplan Bergen Centrum Beschermd Dorpsgezicht
Het Beeldkwaliteitplan (BKP) Bergen centrum Beschermd Dorpsgezicht is opgesteld naar aanleiding
van gelijknamige bestemmingsplan, dat uit de aard der zaak conserverend van karakter is
(Monumentenwet 1988). In het document zijn de kwaliteiten weergegeven van het historische karakter
(immaterieel) en de stedenbouwkundige samenhang (ruimtelijk, materieel).
In het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld dat de beeldkwaliteit van de dorpskern te vinden is in het
samenspel van diverse factoren. Niet de individuele architectuur bepaalt het beeld, maar een evenwicht
in dorps stedenbouwkundige kenmerken. Architectuur, stedenbouw, groen en de inrichting van de
openbare ruimte bepalen gezamenlijk het beeld. Een en ander betekent dat de rooilijnen, korrelgrootte,
footprints, kapvormen, bouwhoogtes, het silhouet en vergelijkbare stedenbouwkundige kenmerken bij
alle ruimtelijke ontwikkelingen het uitgangspunt vormen. Daarnaast gelden de algemene, structurele
uitgangspunten als leidraad. Van belang is dat zichtlijnen openblijven, ook de zichtlijnen vanuit de
dorpskern naar buiten. Vervangende nieuwbouw (indien van toepassing) voegt zich naar de belendingen.
Het pand aan het Kerkepad 1 is op de ordekaart in het beeldkwaliteitsplan niet voorzien van een
orde-aanduiding. Het slopen van de bestaande bebouwing heeft dan ook geen consequenties voor
cultuurhistorische waarden.
Voor nieuwbouw zijn enkele basisregels opgenomen:
1. Bouwhoogte: De bouwhoogte in straatwanden dient zich te voegen naar de omliggende bebouwing,
zowel in maximale als in minimale zin.
2. Positionering: Van belang is de nieuwe bebouwing een zelfstandigheid te geven, die zowel aan het
gebouw zelf als aan de belendende percelen recht doet.
3. Ontsluiting en vormgeving op straatniveau: Kenmerkend is de levendige wisselwerking tussen de
bebouwing en de straat. Bergingen aan de straatzijde dienen daarom te worden voorkomen.
Ontsluitingen van gebouwen dienen altijd een logische plek te krijgen aan de openbare weg.
Ten aanzien van de positionering zijn waardevolle en te behouden rooilijnen aangegeven. Voor het
perceel Kerkepad 1 geldt geen waardevolle rooilijn. De voorgenomen bouwhoogte van de nieuwbouw
(goothoogte 3 meter, nokhoogte 6-6,50meter) sluit aan bij de hoogte van omliggende bebouwing die ook
gebouwd is in één laag met een kapverdieping. Door de positionering van de woning aan de straat wordt
de ontsluiting aan de openbare weg gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de garage. De nieuwe bebouwing
wordt door de gekozen positionering en opzet op de straat georiënteerd.
Op de "ordekaart groen" is de tuin van het perceel Kerkepad 1 aangewezen als "ondersteunend,
waardevol, tuinen". Uitgangspunt is dat de bestaande tuin behouden blijft.
Het plan is behandeld in de Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit (CCK) op 19 december 2019 en
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) op 23 maart 2020 en akkoord bevonden.
Notitie ruimtelijk parkeerbeleid 2009
In geval van ruimtelijke ontwikkelingen is het parkeerbeleid erop gebaseerd dat naar rato
parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit aantal wordt bepaald door de kencijfers die worden gehanteerd
in de ASVV 2004. Voor de kernen Egmond aan Zee, Bergen aan Zee, Bergen en Schoorl wordt het
maximale kencijfer gehanteerd. Het uitgangspunt is dat het parkeren op eigen terrein wordt opgelost.
Ten einde kleine ontwikkelingen niet te blokkeren is het mogelijk om deze vrij te stellen van de
parkeereis. Conform het beleid geldt dit voor herbouw- of uitbreidingsplannen met een toename tot 100
m² bruto vloeroppervlak. Dit is bij Kerkepad 1 aan de orde. Uitgangspunt in de planvorming is het
vervangen van de bestaande woning. Parkeren kan op eigen terrein worden gedaan in de vrijstaande
garage.
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Hoofdstuk 4
4.1

Omgevingsaspecten

Parkeren

Voor de (dure) woningen in het centrum geldt conform het gemeentelijk parkeerbeleid een norm van 2,0
parkeerplaats per woning (omgeving weinig stedelijk), inclusief 0,3 parkeerplaats voor bezoekers. Op
basis van deze norm wordt de parkeereis bepaald die gerealiseerd moet worden. Voor kleinschalige
ontwikkelingen zoals sloop-nieuwbouw waarbij het oppervlak niet meer dan 100 m² bvo toeneemt, is
geen parkeereis. Voor Kerkepad 1 wordt uitgegaan van het slopen van de bestaande woning (circa 60
m²) vervangen door een nieuwe woning van circa 96 m² (woning + vrijstaande garage). De toename is
met circa 36 m² minder dan de gestelde 100 m². Er geldt daarom geen parkeereis.

4.2

Verkeer

Uitgangspunt is het vervangen van één woning door een nieuwe woning. Dit zal niet tot extra
verkeersbewegingen leiden.

4.3

Geluid

Op grond van de Wet geluidhinder moet bij nieuwe geluidsgevoelige functies binnen geluidszones van
wegen, spoorwegtrajecten en industrieterreinen worden getoetst aan de voorkeurgrenswaarde of de
heersende waarde. Alle wegen rondom het Kerkepad 1 zijn onderdeel van een 30 km/u zone. De meest
nabij gelegen weg met een geluidzone is de Komlaan. Deze weg heeft een geluidzone van 200 meter,
het Kerkepad ligt op ruim 380 meter van deze weg. Akoestisch onderzoek is om die reden niet nodig.

4.4

Water

De footprint van de bebouwing wordt in de nieuwe situatie met circa 36 m² nauwelijks vergroot ten
opzichte van de bestaande bebouwing. Er worden geen nieuwe kelders of andere ondergrondse
gebouwen gerealiseerd. Het vervangen van een bestaande woning door een nieuwe woning heeft
daarmee geen gevolgen voor de waterhuishouding.

4.5

Bodem

Door Bureau Grondslag is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, zie Bijlage 3 Verkennend
bodemonderzoek 21.07.2020. Daarbij is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem inclusief het
grondwater onderzocht. In de bovengrond zijn hooguit lichte verhogingen aangetoond aan diverse zware
metalen en PAK, maar dit soort verhogingen worden vaker gemeten. Dit geeft geen aanleiding voor
nader onderzoek. Derhalve zijn er geen belemmeringen voor de afgifte van een omgevingsvergunning.

4.6

Externe veiligheid

Overeenkomstig het gestelde in het geldende bestemmingsplan vinden op het Kerkepad 1 of in de
directe omgeving daarvan geen activiteiten (bedrijvigheid en/of vervoer) plaats die uit het oogpunt van
externe veiligheid relevant zijn. Het aspect externe veiligheid vormt dan ook geen belemmering voor de
beoogde sloopnieuwbouw van de bestaande woning.

4.7

Archeologie

Op de archeologische waardenkaart van de gemeente is de gemeente aangegeven als gebied waar op
delen een trefkans is op archeologische waarden. Ter bescherming van deze waarden is in het geldende
bestemmingsplan en het voorliggende bestemmingsplan een archeologische dubbelbestemming
opgenomen.
Conform het geldende bestemmingsplan is archeologisch vervolgonderzoek pas nodig bij
bodemingrepen/ bouwwerkzaamheden die dieper gaan dan 0,35 meter over een oppervlakte van 50 m² of
meer. Bij Kerkepad 1 wordt uitsluitend over de lengte van de funderingsvorstranden dieper gegraven dan
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35 cm onder maaiveld, de oppervlakte daarvan is met 17,15 m² ruim minder dan 50 m². Er is geen
raakvlak met archeologie en daarmee geen inspanningsverplichting. Het bouwplan blijft daarmee ook
onder het oppervlakte- en dieptecriterium.

4.8

Cultuurhistorie

De bouw van de woning aan het Kerkepad wijkt af van de bepaling in het geldende bestemmingsplan dat
bestaande bebouwing niet gewijzigd mag worden. Het past echter wel binnen de beschreven waarden
uit de cultuurhistorische dubbelbestemming die voornamelijk betrekking hebben op de bebouwing en
openbare ruimte rond de Ruïnekerk. De bebouwing op het perceel Kerkepad 1 is vanaf de openbare
ruimte rond de kerk niet zichtbaar. Bestaande wegenstructuur, bomenstructuur en zichtlijnen worden
niet aangetast. Qua bebouwingsopzet en hoogte past de bebouwing in de omgeving. Het plan is
behandeld in de Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit (CCK) op 19 december 2019 en Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) op 23 maart 2020 en akkoord bevonden.
De bestaande woning heeft overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan Bergen Centrum geen monumentale
waarde of ordestatus. Het huidige pand heeft daarmee geen cultuurhistorische waarde. Dit is bevestigd
door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (d.d. 19 december 2019). Het gebied is onderdeel van een
beschermd dorpsgezicht. De in het beeldkwaliteitsplan beschreven waarden worden niet aangetast, zie
in dat verband paragraaf 3.4.

4.9

Luchtkwaliteit

Voor luchtkwaliteit is titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) kader. Daarin is bepaald
dat bij het vaststellen van een bestemmingsplan (of andere planologische procedure) moet worden
voldaan aan grenswaarden voor onder meer stikstofdioxide en fijn stof. In het "Besluit niet in
betekenende mate bijdragen" is bepaald dat indien een project kan worden beschouwd als "niet in
betekenende mate" er geen toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. Deze grens is in het
Besluit gesteld op 3%, wat betekent dat de concentratie stikstofdioxide of fijn stof met maximaal 3%
mag toenemen als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen die een planologische procedure toestaat. Als
het meer is dan 3% moet worden getoetst aan de grenswaarden.
In de "Regeling niet in betekenende mate bijdragen" is voor een aantal specifieke projecten een
berekening gemaakt bij welk bouwprogramma er nog sprake is van "niet in betekenende mate". Dit is
als het project betrekking heeft op maximaal 1.500 woningen of 100.000 m² kantoren (bij één
ontsluitingsweg) of een combinatie van beiden.
Het voornemen gaat uit van het vervangen van één woning door een nieuwe woning. Dit leidt niet tot een
toename van het aantal verkeersbewegingen. Overeenkomstig de NIBM-tool kan dit project worden
beschouwd als "niet in betekenende mate" en daarmee kan worden voldaan aan de bepalingen in de
Wet milieubeheer voor wat betreft luchtkwaliteit.

4.10

Flora en fauna

Voor de bescherming van diersoorten is per 1 januari 2017 de Wet Natuurbescherming in werking
getreden. In deze wet zijn de Natuurbeschermingswet 98, Flora en faunawet en Boswet geïntegreerd tot
één wet. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van nieuwe bouwwerken en/of andere activiteiten zal
rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen planten en diersoorten.
Indien uit gegevens of onderzoek blijkt dat er sprake is van (een) beschermde soort(en) en het
bouwwerk en/of de activiteit beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen dan wel
ontworteling of vernieling veroorzaakt, zal de betreffende bouwwerkzaamheid c.q. activiteit pas kunnen
plaatsvinden na ontheffing c.q. vergunning.
Aan de zijde van het Kerkepad staat een bomenrij op gemeentegrond. Deze bomenrij zal worden gekapt
ten behoeve van de bouw van de woning met bijbehorende garage. De gemeente heeft aangegeven deze
bomenrij geen cultuurhistorische of grote ecologische waarde heeft. De bestaande grote boom in de tuin
op het perceel blijft behouden. Door Blom Ecologie is een ecologisch onderzoek inclusief veldbezoek
uitgevoerd, zie Bijlage 1 Ecologisch onderzoek 16.07.2020. Uit het onderzoek blijkt dat er geen
belemmeringen zijn vanuit de Wet natuurbescherming voor de beoogde realisatie van de woning. Tijdens
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de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke)
aanwezigheid van foeragerende vleermuizen, rugstreeppadden en algemene broedvogels (in het kader
van Algemene Zorgplicht). Voor deze soorten dienen maatregelen te worden getroffen om effecten te
voorkomen. De maatregelen zijn beschreven in het ecologisch onderzoek.

4.11

Stikstofdepositie

Door bureau Els & Linde is onderzoek gedaan naar het effect van de ontwikkeling op de
stikstofdepositie bij nabijgelegen natuurgebieden, zie Bijlage 2 Onderzoek stikstofdepositie 13.07.2020.
In het onderzoek is geconcludeerd dat het plan zowel in de gebruiksfase als tijdens de bouwfase niet tot
nadelige effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden leidt. Er is geen sprake van verhoging
van de depositie. Er is geen vergunning van de Wet natuurbescherming nodig.

4.12

Luchthavenindelingbesluit

Op 1 november 2002 heeft het kabinet zijn definitieve goedkeuring verleend aan nieuwemilieu-en
veiligheidsregels voor Schiphol. De regels zijn vastgelegd in twee uitvoeringsbesluiten, behorend bij de in
2001 goedgekeurde Schipholwet: het Luchthavenindelingbesluit en luchthavenverkeersbesluit. Het
luchthavenverkeersbesluit is gericht op de beheersing van de milieubelasting door het
luchthavenluchtverkeer rondom Schiphol. In het besluitzijn regels opgenomen ten aanzien van
luchtverkeerswegen, vlieghoogtes rondom de luchthaven, regels ten aanzien uitstoot van stoffen,
maximale risicogewicht van vliegtuigen, maximale geluidbelasting gedurende de nacht en etmaal.
Het Luchthavenindelingbesluit (LIB) bevat (ruimtelijke) regels voor de omgeving ten behoeve van het
functioneren van Schiphol. Voor ruimtelijke plannen is dus hoofdzakelijk het Luchthavenindelingbesluit
van belang. Voor bepaalde gebieden rondom Schiphol is een "beperkingengebied" aangewezen. Het
Kerkepad 1 in Bergen ligt volledig buiten het beperkingengebied.

4.13

Duurzaamheid

De nieuwe woning wordt voorzien van goede isolatievoorzieningen (Rc vloer 3,5, Rc gevels 4,5).
Verwarming zal plaatsvinden door middel van een warmtepomp met vloerverwarming. Op het dak van de
woning worden zonnepanelen geplaatst zodat de benodigde energie duurzaam kan worden opgewekt.
De woning wordt gasloos uitgevoerd.

4.14

Milieueffectrapportage

Een verplichting om een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsprocedure of volledige m.e.r.-procedure uit te
voeren kan ontstaan op basis van art 7.2 en 7.2A van de Wet milieubeheer. Voorliggende ruimtelijke
onderbouwing ziet op het vervangen van een bestaande woning door een nieuwe woning binnen het
bestaande centrum van Bergen. Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat er naar aard en
omvang geen sprake is van een nieuw "stedelijk ontwikkelingsproject" waarvoor een m.e.r. beoordeling
aan de orde is.
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Hoofdstuk 5

Juridische regeling in dit bestemmingsplan

Bij het opstellen van de regels is uitgegaan van de systematiek van het nu geldende bestemmingsplan
"Bergen Centrum - Beschermd dorpsgezicht" (vastgesteld 2013-08-21). Daarbij zijn de daarin
opgenomen begripsomschrijvingen, wijze van meten en algemene regels, voor zover van toepassing voor
Kerkepad 1 overgenomen.
De systematiek van het geldende bestemmingsplan gaat voor woningen uit van een tuinbestemming aan
de straatzijde en een woonbestemming daarachter. In voorliggend bestemmingsplan is dit overgenomen,
waarbij de woning is bestemd als Wonen - 1 zodat qua naamgeving wordt aangesloten op de al
geldende bestemming.
Bestemming Wonen-1
Hoofdgebouw
Het hoofdgebouw is aangeduid door middel van een bouwvlak, waar een maximale goot- en bouwhoogte
is aangeduid. Dit betekent dat het hoofdgebouw niet uitgebreid mag worden buiten de grenzen van het
bouwvlak. Uitbreidingen kunnen uitsluitend plaatsvinden in de vorm van aan- of uitbouwen en vrijstaande
bijgebouwen. Met betrekking tot de bebouwing op de percelen (zowel hoofdgebouwen als erfbebouwing)
geldt een maximaal bebouwingspercentage ten opzichte van het bouwperceel. Dit percentage bedraagt
35%.
Bijgebouwen en overkappingen
Binnen de bestemming is, onder een aantal voorwaarden, naast het hoofdgebouw ook erfbebouwing ten
behoeve van de woning toegestaan in de vorm van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen (al
dan niet aan het hoofdgebouw gebouwd) en overkappingen. De gronden bestemd voor Tuin, komen niet
voor gebouwen en overkappingen in aanmerking (zie ook kopje Tuin).
De maximale oppervlakte van erfbebouwing bedraagt 50 m², mits een aaneengesloten oppervlakte van
ten minste 25 m² van het zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt blijft. Dit om voldoende buitenruimte
te garanderen. Voor percelen vanaf 500 m² geldt voorts dat een grotere oppervlakte is toegestaan. Het
bouwperceel aan het Kerkepad 1 heeft een omvang van circa 410 m2 zodat het maximum 50 m2
bedraagt. Het bouwplan gaat uit van een bijgebouw (garage) van circa 40 m2, zodat er daarnaast nog
ruimte is voor een beperkt oppervlak aan- en uitbouwen, bijgebouwen of overkappingen.
De goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen, mag bij vrijstaande woningen niet meer
bedragen dan 3 m en de bouwhoogte niet meer dan 5 m. Dakkapellen, gevelopbouwen en dakopbouwen
zijn niet toegestaan. Het bouwplan gaat voor het vrijstaande bijgebouw (garage) uit van een goothoogte
van 2 meter en een nokhoogte van 5 meter zodat dit past binnen de kaders van dit bestemmingsplan.
Voor eventuele aanvullende aan- en uitbouwen (aansluitend aan het hoofdgebouw) en aangebouwde
overkappingen geldt dat de bouwhoogte niet hoger mag zijn dan 25 cm boven de begane grondlaag van
het hoofdgebouw met een maximum van 4 m. Dit betekent dat de aan- en uitbouwen in beginsel niet
voorzien mogen worden van een kap (tenzij er sprake is van een flauwe kap die binnen de toegestane
bouwhoogte mogelijk is). Er is een bevoegdheid tot afwijken opgenomen om indien dit vanwege de
afstemming op het hoofdgebouw wenselijk is.
Bouwwerk en geen gebouwen zijnde
Binnen de woonbestemming zijn tevens bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan zoals erf- en
terreinafscheidingen. Paardenbakken, mestplaten en zwembaden zijn niet toegestaan. De hoogte van
erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevelrooilijn (bij hoekpercelen is er sprake
van twee voorgevelrooilijnen) mag niet meer bedragen dan 1 m en voor het overige niet meer dan 2 m.
Op voor- en zijtuinen die grenzen aan de weg mogen de afscheidingen dus niet hoger zijn dan 1 m.
Afhankelijk van de breedte van de zijtuin die grenst aan een weg, zijn er achter de achtergevel van het
hoofdgebouw mogelijkheden voor erf- en terreinafscheidingen van 2 m. Dit is tevens geregeld in de
regels behorende bij de bestemming Tuin. De hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen
dan 3 m.
Aan huis gebonden beroepen
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Binnen de woonbestemming worden mogelijkheden opgenomen voor het uitoefenen van
aan-huis-gebonden beroepen door de bewoner van de woning. Onder een aan-huis-gebonden beroep
wordt verstaan het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig,
juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op
medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van
een woning en de daarbij behorende bebouwing wordt uitgeoefend.
Aan huis gebonden kleinschalige bedrijvigheid
Tevens wordt toegestaan dat binnen de woonbestemming onder een aantal voorwaarden kleinschalige
bedrijvigheid kan worden uitgeoefend. Het betreft hier activiteiten die door de beperkte omvang in een
gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. Het gaat hier om
bedrijvigheid die verenigbaar is met de woonfunctie en welke niet leidt tot aantasting van de
woonkwaliteit en welke niet leidt tot parkeeroverlast. Voorbeelden van de toegestane bedrijvigheid is een
kapper aan huis, een kunstenaar of een kleinschalig ambachtelijk bedrijfje (bijvoorbeeld maken van
sieraden). De activiteit dient te worden uitgevoerd door de bewoner van de woning. De oppervlakte die
gebruikt mag worden voor een aan-huis-gebonden beroep of kleinschalige bedrijvigheid, is aan een
maximum (25% van het woonoppervlak met een maximum van 50 m²) gebonden om te voorkomen dat
het woonkarakter wordt verdrongen door de niet-woonfunctie.
Bestemming Tuin
De onbebouwde ruimte aan de straatzijde is bestemd als "Tuin". Alleen erf- en perceelafscheidingen tot
een hoogte van maximaal 2 m en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een hoogte van
maximaal 1 m zijn hier toegestaan.
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Hoofdstuk 6
6.1

Uitvoerbaarheid

Financiële uitvoerbaarheid

Dit plan heeft betrekking op een particulier initiatief waarmee de gemeente geen directe financiële
bemoeienis heeft. De gronden binnen het plangebied zijn in eigendom bij de initiatiefnemer. De kosten
voor de sloop en de bouw worden door de initiatiefnemer gedragen. Aangenomen wordt dat deze over
voldoende financiële middelen beschikt om de ontwikkeling te kunnen realiseren. De gemeentelijke
kosten met betrekking tot de planologische procedure en daaraan verwante kosten worden verhaald op
de initiatiefnemer. Het is daarom niet nodig een exploitatieplan vast te stellen. Het plan wordt hiermee
economisch uitvoerbaar geacht.

6.2

Overleg met omwonenden

Door de initiatiefnemer is overleg met de buren (Hoflaan 6). De buren hebben aangegeven geen bezwaar
te hebben tegen de voorgenomen ontwikkeling.

6.3

Ter visie

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 23 oktober 2020 voor een periode van 6 weken ter
visie gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Er zijn geen
zienswijzen ingediend.
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Quickscan Wet natuurbescherming Kerkepad 1 te
Bergen
Aan de Kerkepad 1 is een perceel met vrijstaande woning en drie schuren gesitueerd. De
initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing op de planlocatie te saneren ten
behoeve van de realisatie van een vrijstaande woning en een vrijstaande garage. Het
bestemmingsplan voorziet niet in de beoogde ontwikkeling en dient derhalve te worden
gewijzigd van Tuin naar Wonen.
De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna
(soortenbescherming), beschermde natuurgebieden (gebiedsbescherming) en/of beschermde
houtopstanden. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting
onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke
effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggend ecologisch oriënterend
onderzoek is de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van
de planlocatie voor deze soorten in kaart gebracht.
ROMstad begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie B.V. verzocht de
planlocatie te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en deze vervolgens
te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en het geldende bestemmingsplan.
Onderzoeksdoelen
Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven
uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (art. 3.1.6 Bro)?
• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel)
aanwezig op de planlocatie?
• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg
van de beoogde ruimtelijke ingreep?
• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen
van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk
Nederland?
• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op houtopstanden die middels de
Wet natuurbescherming zijn beschermd?
• Dienen er vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming te worden
genomen, en zo ja, welke?

Planlocatie
De planlocatie is gelegen aan de Kerkepad 1 te Bergen (figuur 1). De planlocatie bestaat uit een
perceel met een vrijstaande woning en drie houten schuren. De woning is opgetrokken uit twee
bouwlagen en beschikt over een bitumen dak. De woning beschikt niet over open stootvoegen.
De tuin binnen het perceel is begroeit met een combinatie van aangeplante en inheemse
vaatplanten. Binnen de planlocatie is een enkele pruimenboom aanwezig en zijn er enkele
spillen en struiken gesitueerd. De planlocatie grenst aan een strook met gemeentelijk grond
waar een bomenrij van coniferen is gesitueerd. Rondom de woning is een verhard pad
aanwezig. Ten tijde van het veldbezoek betrof de tuin een laag kwaliteitsbeeld. Binnen de
planlocatie is een cementkuip gevuld met water aanwezig. In figuur 2 en bijlage 1 zijn een
aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving
hiervan.
De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door woningen met relatief veel
groenstructuren, en de Ruïnekerk op ongeveer 90 meter ten oosten van de planlocatie. Om de
kerk heen zijn straatjes gesitueerd met terrassen en winkels. Op een afstand van 600 meter ten
westen van de planlocatie is het Bergerbos gesitueerd. Op een afstand van ongeveer 500 meter
ten zuidwesten van de planlocatie is het landgoed ’t Oude Hof gelegen. Op een afstand van 200
meter ten zuidwesten van de planlocatie is het Natura 2000 gebied ‘Noordhollands
Duireservaat’ gesitueerd.

Figuur 1

2

De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de Kerkepad 1 (bron kaartmateriaal:
arcgis.com).

Figuur 2

Fotografische indruk van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.

Functieverandering en effecten
De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ontwikkeling betreft het
saneren van de huidige bebouwing, het verwijderen van groenstructuren en het realiseren van
een woning. Binnen de beoogde ontwikkeling worden de struiken en spillen op de planlocatie
verwijderd. De pruimenboom wordt niet verwijderd. De functie van het perceel dient te
wijzigen van Tuin naar Wonen. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en
effecten:
•
•
•
•
•
•
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saneren van bebouwing: algemene sloopwerkzaamheden en afvoer sloopmateriaal;
kappen van spillen: kapwerkzaamheden en afvoer hout;
verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden,
transport (afvoer) van materiaal en groen;
egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport;
realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden;
revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden.

Figuur 3

Visuele representatie van de beoogde situatie (bron: architectenbureau Benjamin B.V.).

Methode
Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet
natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van
specifieke potentie voor beschermde flora en fauna op de planlocatie, de betekenis van de
planlocatie voor de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de
soorten. Dit onderzoek bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.
Veldbezoek
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Tijdens het
veldbezoek is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd op sporen en
delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 9-7-2020
en is uitgevoerd door L. Pieterman. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren;
spatregen, 8/8 bewolkt, 17 Celsius en windkracht 0-1 (Bft).
Externe bronnen
Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze
gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale
Database Flora en Fauna (NDFF). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige
aanvullende informatie op en biedt daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige
flora en fauna.
Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en
de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb).
Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie.
Algemene zorgplicht
In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en
fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het
doden, verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze
zorgplicht geldt voor iedereen.
(a) Soortenbescherming
De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten
(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en Andere soorten (art. 3.10).
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Hierin worden ook rust- en voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied
beschermd. Bij negatieve effecten op soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een
ontheffingsplicht.
Van de verboden als bedoeld in Andere soorten art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag
vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het
opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor
bepaalde soorten.
In de verordening Ruimte van de provincie Noord-Holland is voor de volgende soorten
vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:
Tabel 1 Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie NoordHolland.
Aardmuis
Gewone bosspitsmuis
Ondergrondse woelmuis
Bastaardkikker

Gewone pad

Ree

Bosmuis

Haas

Rosse woelmuis

Bruine kikker
Dwergmuis
Dwergspitsmuis

Huisspitsmuis
Kleine watersalamander
Konijn

Tweekleurige bosspitsmuis
Veldmuis
Vos

Egel

Meerkikker

Woelrat

(b) Gebiedsbescherming
Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij
bepaalde gebieden extra bescherming genieten. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. In deze gebieden mogen in principe geen
werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor werkzaamheden in Natura 2000gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en binnen het Natuurnetwerk
Nederland geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In bepaalde gevallen dient er natuurcompensatie
uitgevoerd te worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook externe effecten als
stikstofdepositie en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Ten aanzien van het
Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is. Bij negatieve
effecten op beschermde natuurgebieden geldt een ontheffingsplicht.
(c) Houtopstanden
Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers,
struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met
meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen
vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand
melding te doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is
geveld, dient deze binnen drie jaar herplant te worden. Het vellen van houtopstanden is niet
meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van de volgende typen houtopstanden
betreft:
a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de
bebouwde kom;
b) houtopstanden op erven of in tuinen;
c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig
jaar;
e) kweekgoed;
f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs
waterwegen en/of (3) éénrijige beplantingen langs landbouwgronden;
g) het dunnen van een houtopstand;
h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld
voor de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden
geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid,
zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken
breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013.
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Beoordeling (a) soortenbescherming
Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de
potentie van de planlocatie en de directe omgeving daarvan voor het voorkomen van soorten is,
en welke effecten daarop te verwachten zijn ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. Voor
een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘Andere soorten’) geldt
vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie soortenbescherming). In de
voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de potentiële aanwezigheid van beschermde
soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. soorten waarvoor een ontheffingsplicht
noodzakelijk is.
Vaatplanten
Binnen een straal van 1 km is het voorkomen bekend van de volgende beschermde vaatplanten:
blauw guichelheil, dennenorchis, groot spiegelklokje, kartuizer anjer, knolspirea, rozenkransje
en stofzaad (NDFF 2010-2020). Gedurende het veldbezoek zijn geen beschermde planten en/of
sporen hiervan aangetroffen. Planten als blauw guichelheil, kartuizer anjer, knolspirea en
stofzaad groeien op kalkhoudende grond (FLORON verspreidingsatlas, 2020). Binnen de
planlocatie zijn geen vaatplanten gevonden die indiceren dat er kalkhoudende grond op de
planlocatie aanwezig is. De aanwezigheid van de vorengenoemde beschermde soorten binnen
de planlocatie kan derhalve uitgesloten worden.
Dennenorchis groeit op gronden met een halfverteerd naaldenstrooisel (FLORON
verspreidingsatlas). Gezien het ontbreken van naaldbomen, en een strooisellaag opgemaakt uit
naalden, kan het voorkomen van dennenorchis binnen de planlocatie uitgesloten worden.
Groot spiegelklokje groeit op zandige stroomruggen in rivierdalen, op open plekken van dijken
en bermen, in graanakkers, op stoppelvelden en braakliggende terreinen (FLORON
verspreidingsatlas, 2020). Binnen de planlocatie zijn dergelijke standplaatsen niet aanwezig. Het
voorkomen van groot spiegelklokje kan derhalve uitgesloten worden.
Rozenkransje is een kensoort van het Verbond van de heischrale graslanden, een verzameling
van plantengemeenschappen die op heischrale graslanden op voedselarme tot matig
voedselrijke, matig zure tot neutrale, droge tot vochtige gronden voorkomen (FLORON
verspreidingsatlas). Binnen de planlocatie zijn dergelijke standplaatsen niet aanwezig. Het
voorkomen van rozenkransje kan derhalve uitgesloten worden.
Ter plaatse van de planlocatie is slechts sprake van inheemse of aangeplante kruiden zonder
beschermde status. Enkele waargenomen soorten betreffen: grote brandnetel, hop, Japanse
duizendknoop, klimop, vingerhoedskruid en wijfjesvaren. Op de muren van de bebouwing is
geen (beschermde) muurvegetatie aangetroffen. Binnen de planlocatie staat een pruimenboom
en zijn er een aantal spillen bestaande uit verschillende soorten als, vijg, esdoorn, zwarte els en
zomereik gesitueerd. Binnen de beoogde ontwikkeling blijft de pruimenboom staan, echter
worden de struiken en spillen verwijderd.
De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie.
Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals
kalkhoudende schrale grond of stikstofarme blauwe graslanden. Gelet op de functie, ligging en
het gebruik van het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame
soorten wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. Daarnaast zijn beschermde planten niet
aangetroffen gedurende het veldbezoek, waarmee negatieve effecten ten aanzien van
beschermde vaatplanten derhalve kunnen worden uitgesloten.
Grondgebonden zoogdieren
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende zoogdieren:
boommarter, bosmuis, bruine rat, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone
bosspitsmuis, haas, huismuis, konijn, mol, molmuis, rode eekhoorn, rosse woelmuis, veldmuis,
vos en wezel (NDFF 2010-2020). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn onder
de Wet natuurbescherming en dat er geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke
ontwikkelingen: boommarter, bunzing, rode eekhoorn en wezel. Tijdens het veldbezoek zijn
geen sporen aangetroffen van (beschermde) zoogdieren.
Bossen van allerlei typen en leeftijden zijn uitstekende leefgebieden voor boommarters. De
soort komt ook voor in stadsparken met voldoende (oude) bomen en vakantiehuizen of schuren
in of aan de rand van natuurgebieden (Zoogdiervereniging boommarter, 2020).
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Vrouwtjes gebruiken in de kraamperiode als voortplantingsplaats een flinke boomholte om hier
de jongen te werpen. Vrouwtjes buiten de kraamperiode en solitaire mannetjes gebruiken een
netwerk aan vele verschillende rustplaatsen, over het algemeen betreffen dit vogelnesten in
hoge boomtoppen van dennen en sparren waar overdag wordt geslapen. In de boom op de
planlocatie zijn geen nesten aanwezig die boommarters als rustplaats kunnen gebruiken.
Tevens zijn er geen boomholtes aanwezig waar boommarters gebruik van kunnen maken. De
meeste waarnemingen van boommarter komen uit de bosgebieden op een afstand van
ongeveer 600 meter ten westen van de planlocatie. De boommarter is meer dan de steenmarter
gebonden aan bosgebieden en zal bij voldoende aanbod aan bosrijke gebieden minder snel de
bebouwde kom betreden. Deswege zal de planlocatie geen essentiële betekenis hebben voor de
boommarter. Er zijn geen sporen in de vorm van prooiresten of uitwerpselen van
marterachtigen gevonden binnen de planlocatie. De boommarter is zeer verstoringsgevoelig en
zal derhalve de bebouwde kom mijden. Negatieve effecten op de boommarter kunnen derhalve
uitgesloten worden.
Kleine marterachtigen, zoals bunzing en wezel, hebben voorkeur aan een kleinschalig
landschap met voldoende dekking en schuilgelegenheid (Zoogdiervereniging handleiding
kleine marters, 2017). De schuren binnen de planlocatie zouden potentieel gebruikt kunnen
worden door kleine marterachtigen als schuil- of verblijfplaats. Echter zijn er geen openingen
aanwezig waar kleine marterachtigen in de schuren kan komen. Derhalve zijn er ook geen
sporen van marterachtigen, in de vorm van prooiresten of uitwerpselen, binnen de schuren of
binnen de planlocatie gevonden. De woning wordt bewoond door studenten en wordt intensief
gebruikt. Hierdoor treedt er veel verstoring op binnen de planlocatie. Het is derhalve uit te
sluiten dat de planlocatie een essentiële betekenis heeft voor kleine marterachtigen. Het
sporadisch voorkomen van kleine marterachtigen binnen de planlocatie kan niet worden
uitgesloten. Echter zal binnen de beoogde ontwikkeling betekenisvol leefgebied voor kleine
marterachtigen verloren gaan. Negatieve effecten op kleine marterachtigen kunnen derhalve
uitgesloten worden.
Eekhoorns leven in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar ook in tuinen, parken en
houtwallen in de buurt van bos (Zoogdiervereniging eekhoorn, 2020). Het stapelvoedsel bestaat
uit zaden en noten. Eekhoorns bouwen op minstens 5 m hoogte slaapnesten in bomen, in de
voortplantingsperiode bouwt het vrouwtje een groter kraamnest. Op en rondom de planlocatie
zijn geen nestbomen (vaste rust- en verblijfplaatsen) van rode eekhoorn aangetroffen. Ook zijn
er geen sporen van rode eekhoorn binnen en in de directe omgeving van de planlocatie
gevonden in de vorm van foerageersporen aan dennenappels, eikeltjes of andere
noten/zaadvruchten. Binnen de beoogde ontwikkelingen zullen enkel struiken en spillen
verwijderd worden. Deze hebben geen/ weinig betekenis voor de eekhoorn. Er zal geen sprake
zijn van het verlies van leefgebied van de soort. Negatieve effecten op de eekhoorn kunnen
derhalve uitgesloten worden.
Gelet op het gebruik van de locatie en de afwezigheid van gunstige migratieroutes in de directe
omgeving van de locatie is het aannemelijk dat soorten van de Habitatrichtlijn en niet
vrijgestelde Andere soorten niet op de locatie voorkomen. De planlocatie heeft enkel mogelijk een
functie voor algemene soorten. Dit betreft met name egel, konijn, mol en veldmuis. Dergelijke
soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar
habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien geldt voor
dergelijke algemene soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Op en
rondom de planlocatie zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen die duiden op de
aanwezigheid van beschermde zoogdiersoorten die buiten de Verordening uitvoering Wet
natuurbescherming van de provincie vallen (zie Wnb art 3.10). Effecten op beschermde
zoogdieren zijn uitgesloten.
Vleermuizen
Binnen een straal van 2 km is het voorkomen bekend van de volgende vleermuissoorten:
baardvleermuis,
bosvleermuis,
franjestaart,
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en
watervleermuis (NDFF 2010-2020).
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Tijdens het veldbezoek zijn er sporen van vleermuizen aangetroffen. Onder de Wet
natuurbescherming zijn alle in Nederland voorkomende vleermuizen als Habitatrichtlijnsoorten
beschermd.
Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en
spleten en/of structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een
vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997;
Dietz et al., 2011).
Op de planlocatie is de pruimenboom geïnspecteerd op de aanwezigheid van boomholten
welke kunnen dienen als rust- en/of verblijfplaats. Op de planlocatie zijn geen voor
vleermuizen geschikte boomholten aanwezig welke kunnen dienen als rust- en/of verblijfplaats.
De te slopen bebouwing is nauwkeurig geïnspecteerd op de aan- dan wel afwezigheid van
potentiële verblijfplaatsen en geschikte invliegopeningen. Alle gevels en daken van de
betreffende bebouwing zijn gecontroleerd op eventuele openingen als open stootvoegen,
kierende daklijsten, ontbrekende/scheefliggende dakpannen, ontbrekende specie en overige
gevelafwerkingen die vleermuizen toegang kunnen verlenen tot een open dakruimte en/of
spouwmuur waar ze een verblijfplaats zouden kunnen vinden. Zo’n verblijfplaats moet
voldoen aan een geschikt microklimaat, met een constante (lage) temperatuur, een hoge
luchtvochtigheid en weinig invloed van weersomstandigheden.
De schuren binnen de planlocatie zijn bij voorbaat uitgesloten als geschikte verblijfplaats voor
vleermuizen gezien er geen ruimtes aanwezig zijn waar vleermuizen gebruik van kunnen
maken. De woning op de planlocatie beschikt niet over open stootvoegen en heeft een bitumen
dakbedekking die strak aansluit. Onder de overstek is tevens geen ruimte aangetroffen. Er zijn
derhalve geen openingen in de bebouwing die potentieel geschikt zijn voor vleermuizen.
Derhalve is het voor vleermuizen onmogelijk om in de bebouwing een geschikte rust- of
verblijfplaats te vinden. Het is uit te sluiten dat de bebouwing op de planlocatie gebruikt wordt
door vleermuizen die in bebouwing leven, zoals gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige
dwergvleermuis.
Hoewel het uitgesloten is dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als vaste rust- en/of
verblijfplaats, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als
foerageergebied. Er is geen sprake van het verlies van essentieel foerageergebied gezien er
beduidend veel vergelijkbaar foerageergebied in de omgeving aanwezig is. Ook zal de beoogde
ontwikkeling resulteren in een beperkte afname in de totale hoeveelheid groen in de wijde
omgeving.
In de luwte van opgaande vegetatie of bebouwing kunnen vliegbewegingen en
foerageeractiviteiten van vleermuizen plaatsvinden. Hierbij kan sprake zijn van tijdelijke
verstoring van vleermuizen ten gevolge van werkzaamheden of lichtgebruik. Vleermuizen
jagen op insecten waarbij ze opportunistisch gebruik maken van een groot netwerk aan
jachtgebieden. De omvang en het gebruik van een gebied alsmede de jachttechniek en prooien
verschillen per soort. Gedurende het foerageren verspreiden vleermuizen zich diffuus over het
landschap waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van bosranden, bomenlanen, oeverzones of
andere structuurrijke zones. Vleermuizen kunnen verblind en daardoor gedesoriënteerd raken
als gevolg van felle verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden door vleermuizen.
Tijdens en na de beoogde ontwikkeling dient bij voorkeur geen verlichting te worden toegepast.
Bij voorkeur de werkzaamheden uitvoeren tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mocht
verlichting noodzakelijk zijn wordt vleermuisvriendelijke verlichting geadviseerd.
Amfibieën
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende amfibieënsoorten:
bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en rugstreeppad (NDFF
2010-2020). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet
natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:
rugstreeppad.
Amfibieën leven in zowel een aquatisch (m.n. lente/zomer) als een terrestrisch (m.n.
herfst/winter) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen.
De rugstreeppad is een pionierssoort die vooral voorkomt in zandige gebieden met
vergraafbare grond. De soort komt derhalve vaak voor op ruig, onbeschaduwd terrein met lage
tot geen vegetatie zoals braakliggende bouwterreinen, zandafgravingen en duingebieden.
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Het voorplantingswater is ondiep en warmt snel op, en bij voorkeur zonder vegetatie en
concurrentie van andere amfibieën (BIJ12 kennisdocument Rugstreeppad, 2017; Creemers &
Van Delft, 2009). Momenteel ontbreekt het functioneel leefgebied van de soort binnen de
planlocatie. De dichtstbijzijnde waarneming van de rugstreeppad ligt op een afstand van
ongeveer 850 meter vanaf de planlocatie. Deze waarneming komt uit mei 2020. In het
kennisdocument rugstreeppad wordt aangekaart dat potentie op rugstreeppad toegekend kan
worden als de soort binnen 3 jaar én binnen een straal van 1 kilometer van de planlocatie is
waargenomen. Derhalve worden er maatregelen geadviseerd om te voorkomen dat de
rugstreeppad tijdens (eventuele) werkzaamheden de planlocatie in gebruik gaan nemen (zie
Vervolgstappen en bijlage 2 Ecologie Rugstreeppad).
Het is niet uit te sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad,
gedurende de terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze
dieren vallen echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet
natuurbescherming). Negatieve effecten op beschermde amfibieën zijn derhalve uitgesloten.
Reptielen
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende inheemse reptielen:
hazelworm en zandhagedis (NDFF 2010-2020). Voor alle inheemse reptielen geldt dat deze
beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van
ruimtelijke ontwikkelingen.
Alle waarnemingen van de zandhagedis en hazelworm komen uit het Natura 2000 gebied
‘Noordhollands Duinreservaat’, en beginnen vanaf een afstand van ongeveer 1 kilometer vanaf
de planlocatie.
Hazelwormen leven over het algemeen in open bossen, bosranden, heidegebieden, houtwallen
en struwelen, steenachtige biotopen en tuinen (RAVON hazelworm, 2020). Het voedsel bestaat
hoofdzakelijk uit regenwormen en naaktslakken. Hazelwormen zijn actief in de periode maart –
oktober, waarna er overwinterd wordt in droge holten, al dan niet zelf gegraven, of spleten in
rotsen (Creemers & Van Delft, 2009). Er zijn maar twee waarnemingen van hazelworm in de
omgeving waargenomen waarvan de dichtstbijzijnde zich op een afstand van ongeveer 1,3
kilometer vanaf de planlocatie bevindt. Deze waarnemingen komen uit het Natura 2000 gebied
‘Noordhollands Duinreservaat’. In dit natuurgebied ondervindt de hazelworm minder
verstoring, waar de soort gevoelig voor is, en heeft het geschikter leefgebied dan op de
planlocatie. Derhalve is de kans significant laag dat de hazelworm gebruik maakt van de
planlocatie. Daarnaast gaat er maar een klein deel van het totaal beschikbaar groen verloren
binnen de beoogde ontwikkelingen. Negatieve effecten op de hazelworm kunnen derhalve
uitgesloten worden.
Zandhagedissen leven in zandige, droge en open terreinen als heide en duinen (BIJ12
kennisdocument Zandhagedis, 2017). De aanwezigheid van zonnige open plekken en zand
waar eieren in afgezet kunnen worden is van groot belang. Zandhagedissen overwinteren in
(muizen)holletjes in de periode september – april. Het dieet bestaat hoofdzakelijk uit insecten,
spinnen en andere ongewervelden. Op de planlocatie is geen leefgebied voor de zandhagedis
aanwezig. Derhalve kan het voorkomen van de zandhagedis binnen de planlocatie uitgesloten
worden.
Negatieve effecten op beschermde reptielen zijn derhalve uitgesloten.
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Vissen
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid van beschermde vissoorten niet bekend (NDFF
2010-2020). Op de planlocatie en binnen de invloedssfeer van de beoogde ontwikkeling bevindt
zich enkel een cementkuip gevuld met water waar geen vissen in zijn waargenomen. Negatieve
effecten op (beschermde) vissen zijn uitgesloten.
Insecten en andere ongewervelden
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende beschermde insecten of
ongewervelden: bruine eikenpage, duinparelmoervlinder, platte schijfhoren en sierlijke
witsnuitlibel (NDFF 2010-2020).
Op de planlocatie zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde
vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Op de planlocatie zijn geen
plantensoorten aangetroffen die specifiek voor een beschermde ongewervelde een waardplant
vormen. Ook is er geen sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke
omstandigheden die duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde insecten of andere
ongewervelden.
De platte schijfhoren heeft als voorkeurshabitat voedselrijk stilstaand water met begroeiing van
waterplanten, voornamelijk gele plomp en waterlelie. De kans op het voorkomen van de platte
schijfhoren is klein wanneer deze planten of ondergedoken planten volledig afwezig zijn.
Tijdens het veldbezoek zijn de soorten gele plomp en waterlelie niet waargenomen. Gezien het
ontbreken van deze soorten kan de aanwezigheid van platte schijfhoren uitgesloten worden.
Negatieve effecten op de soortgroep zijn uitgesloten.
Vogels
Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende
soorten waargenomen: kauw, merel, pimpelmees en roodborstje.
Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)
Gedurende het veldbezoek zijn geen individuen, nesten en/of sporen aangetroffen van
vogelsoorten met een jaarrond beschermd nestlocatie en/of leefgebied.
De huismus broedt vrijwel altijd bij menselijke bebouwing en bouwt zijn nesten onder
dakpannen, onder golfplaten, kieren/gaten in de muur en in spantconstructies. Vanuit de
nestlocatie en/of vanaf een uitzichtpunt moet de huismus zijn omgeving kunnen zien. Hierbij
moet er in de directe omgeving continu voedsel te vinden zijn in de vorm van zaden van
grassen en onkruiden en larven van insecten. Daarnaast moet er beschutting nabij de
foerageerlocaties, voldoende jaarrond groene struiken of heesters, plaatsen met stof en grind
voor stofbaden en water voor waterbaden aanwezig zijn (BIJ12 kennisdocument Huismus,
2017). Eén van de schuren binnen de planlocatie beschikt over een golfplaten dak. Echter zit
hier geen dakbeschot onder waar huismussen onder kunnen nestelen. Gezien de afwezigheid
van geschikte openingen in de bebouwing kan het voorkomen van nestlocaties van huismus op
de planlocatie derhalve uitgesloten worden. De beoogde ontwikkeling leidt tot zeer beperkte
aantasting van groene delen en resulteert niet in afname van essentieel leefgebied. Van
aantasting van nestlocaties en functioneel leefgebied van de huismus is derhalve geen sprake.
De gierzwaluw leeft evenals de huismus in de directe omgeving van mensen en broedt tevens
als koloniebroeder in gevels en onder (pannen)daken (BIJ12 kennisdocument Gierzwaluw,
2017). De bebouwing binnen de planlocatie beschikt niet over geschikte openingen die leiden
tot potentiële nestlocaties voor de gierzwaluw. Hierdoor kan de aanwezigheid van gierzwaluw
op de planlocatie uitgesloten worden.
De schuren beschikken niet oever openingen waar uilen in- en uit kunnen vliegen. Tevens zijn
geen sporen van uilen met jaarrond beschermde nesten (kerkuil en steenuil) aangetroffen. Op
de planlocatie is geen sprake van functioneel leefgebied van uilen gezien er veel vergelijkbaar
gebied in de omgeving beschikbaar is.
Er zijn geen grote nesten of horsten aangetroffen in de bomen op en rondom de planlocatie. De
aanwezigheid van in bomen broedende soorten als buizerd, sperwer en ransuil kan uitgesloten
worden. Op de planlocatie is geen sprake van functioneel leefgebied van roofvogelsoorten
gezien er voldoende vergelijkbaar gebied in de omgeving beschikbaar is.
Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels met jaarrond beschermde
nestlocaties en functioneel leefgebied is geen sprake.
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Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode en bij
ecologisch zwaarwegende redenen)
De planlocatie voorziet in beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor
algemene soorten. De struiken vormen voor algemene broedvogels zoals merel, duiven en
kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Gedurende het broedseizoen zijn de nesten en de
functionele leefomgeving van voornoemde soorten beschermd.
Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en betreft
indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene broedvogels en categorie 5
soorten kunnen de werkzaamheden worden opgestart buiten het broedseizoen en/of na het
ongeschikt maken van de planlocatie. Indien de beoogde werkzaamheden in het broedseizoen
worden opgestart dient de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te
worden door een ter zake deskundige.

Beoordeling (b) gebiedsbescherming
De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura
2000 en het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van circa 200 m ligt het Natura 2000gebied ‘Noordhollands Duinreservaat’ (figuur 4). Op een afstand van circa 600 m ligt het
Natuurnetwerk Nederland (figuur 5).

Figuur 4
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De planlocatie ligt op een afstand van circa 200 m tot het Natura 2000-gebied ‘Noordhollands
Duinreservaat’ (bron: Provincie Noord-Holland).

Figuur 5

De planlocatie ligt op een afstand van circa 600 m tot het Natuurnetwerk Nederland (bron:
Provincie Noord-Holland).

Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten een beschermd gebied uitgevoerd wordt, kunnen
er nog steeds effecten optreden. Voor Natura-2000 gebieden geldt een externe werking,
waardoor verstoringseffecten als trillingen, geluid, optische verstoring etc. tevens niet
toegestaan zijn. Echter zal er geen sprake zijn van negatieve effecten in de vorm van
bijvoorbeeld trillingen, geluid, optische verstoring etc. gezien er op de 200 meter tussen de
planlocatie en het betreffende Natura 2000 gebied veel woningen zijn gesitueerd die de
vorengenoemde effecten zodanig zullen verminderen dat deze niet meer significant zullen zijn.
Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader
is.
Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en gevoelige
habitattypen. Blom Ecologie B.V. adviseert om projecten die kunnen leiden tot een toename van
stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden te beoordelen
middels de AERIUS Calculator. Doel daarvan is vast te stellen of significante effecten kunnen
worden uitgesloten. In sommige gevallen kan op voorhand negatieve effecten ten aanzien van
stikstofdepositie worden uitgesloten, wegens de grote afstand tot stikstofgevoelige habitattypen
binnen Natura 2000-gebieden, een afname in stikstofemissie of een beperkte ingreep.
De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van een vrijstaande woning met garage. Ten
opzichte de huidige situatie leidt de beoogde ingreep tot een beperkte toename in het aantal
verkeersbewegingen. De nieuwbouw zal zonder gasaansluiting in de gebruiksfase geen
stikstofuitstoot hebben. Gedurende de aanlegfase kan er een beperkte en tijdelijke
stikstofemissie verwacht worden ten gevolge van het gebruik van mobiele werktuigen en
transportbewegingen (het ‘projecteffect’). In de handreiking ‘woningbouw en AERIUS’
(Rijksoverheid januari 2020) wordt uitgegaan van de volgende kengetallen:
•
•
•

Emissie woning tijdens gebruiksfase: geen;
Emissie uit verkeer tijdens gebruiksfase: 0,27 kg NOx per woning;
Emissie uit de aanlegfase (mobiele werktuigen en transport): 3 kg NOx per woning.

Gezien er een geringe afstand (200 m) is tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied
‘Noordhollands Duinreservaat’, wordt geadviseerd om een berekening met de AERIUS
Calculator uit te voeren. Hiermee kan inzichtelijk gemaakt worden of er sprake is van een
verhoging van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000gebieden.
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Beoordeling (c) houtopstanden
In de beoogde ingreep zijn geen kapwerkzaamheden voorzien aan (i) zelfstandige eenheden
van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of
meer of (ii) een rijbeplanting met meer dan 20 bomen. Een meldingsplicht in het kader van Wnb
is niet noodzakelijk.
Naast het landelijk en provinciaal beleid waar deze beoordeling op wordt getoetst hebben
gemeenten echter vaak een eigen beleid omtrent het kappen dan wel vellen van bomen en
struiken. Dit is vaak opgenomen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Gemeentelijke Verordeningen mogen niet strijdig zijn met landelijk/provinciaal beleid. Het is
derhalve aanbevelingswaardig om in de voorbereidende fase de bepalingen in de APV af te
stemmen met de gemeente om conflicterende situaties in een later stadium te voorkomen.
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Conclusies
Samenvatting
(a) Soortenbescherming
De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten.
(b) Gebiedsbescherming
De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk
Nederland. Van een voortoets/ nee-tenzij toets is geen sprake. Gelet op de aard van de
werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde situatie dienen de effecten van
stikstofemissie inzichtelijk gemaakt te worden. Dit kan middels de AERIUS Calculator.
(c) Houtopstanden
Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een meldingsplicht geldt
in het kader van de Wet natuurbescherming.

Geschikt habitat Habitatrichtlijnsoort

-

-

Geschikt habitat Andere soort

-

+/-

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk

n

n

-

n

-

-

-

-

-

+/-

-

-

n

n

n

n

broedvogels (j)

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort

broedvogels (a)

vissen

reptielen

amfibieën

insecten en
ongewervelden

Soortenbescherming
- = ongeschikt
+ = geschikt
n (nee)/ j (ja)/ m (maatregelen)

vaatplanten

Legenda

vleermuizen

Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna en ook de
verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen
vervolgstap. (a) algemene broedvogel en cat. 5 soorten, (j) jaarrond beschermde nesten, cat. 1
t/m 4 soorten.

grondgebonden
zoogdieren

Tabel 2

+

+/-

n

n

Gebiedsbescherming

afstand

effecten

nader onderzoek

Natura 2000

200 m

stikstof

AERIUS

Natuurnetwerk Nederland

600 m

geen

n.v.t.

Houtopstanden

aanwezig

kap

melding

Struiken

ja

ja

n.v.t.

Bomen

ja

nee

n.v.t.

Uitvoerbaarheid
De beoogde ontwikkeling leidt niet tot overtreding van soortenbescherming, en houtopstanden
in het kader van de Wnb. Om negatieve effecten omtrent gebiedsbescherming uit te sluiten,
dient vooraf een berekening door middel van de AERIUS Calculator uitgevoerd te worden.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de
(mogelijke) aanwezigheid van foeragerende vleermuizen, rugstreeppadden en algemene
broedvogels (in het kader van Algemene Zorgplicht). Voor deze soorten dienen maatregelen te
worden getroffen om effecten te voorkomen.
Conclusie
De ontwikkeling aan het Kerkepad 1 is uitvoerbaar zoals bepaald in de Wro (art. 3.1.6 Bro).
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Vervolgstappen
• Voor de beoogde ontwikkeling dient rekenkundig inzichtelijk te worden gemaakt of er
sprake is van een verhoging van stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige habitattypen van
Natura 2000-gebieden. Dit kan middels de AERIUS calculator.

Te treffen maatregelen
• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende
flora en fauna (Algemene zorgplicht).
• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor
beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake
deskundige.
• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit
om bodembewonende dieren de kans te bieden in de nabijgelegen omgeving een ander
leefgebied te benutten.
• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden
gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de
werkzaamheden.
• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet
verlichten en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en
zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn
hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht,
lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel).
• Voor rugstreeppad dient het terrein gedurende de ontwikkeling ongeschikt gehouden te
worden (bijv. aanbrengen puinbed, voorkomen ontstaan puinhopen, egaliseren terrein e.d.)
en/of ontoegankelijk gemaakt te worden voor de soort gedurende de bouwwerkzaamheden.
Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek van
50 centimeter hoog en minimaal 10 centimeter ingegraven in de grond. De voorzieningen
die getroffen zijn om het gebied ontoegankelijk te maken moeten zodanig geplaatst en
beheerd worden dat ze hun functie ten allen tijden kunnen vervullen.
• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart
t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor
de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels
aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de
potentiële nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.
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Bijlage 1 Fotografische impressie
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Figuur 1

In de schuren waren geen openingen aanwezig en zijn geen sporen aangetroffen van
marterachtigen of uilen.

Figuur 2

De cementkuip was ten tijde van het veldbezoek gevuld met water.

Bijlage 2 Bestrijdingsmethodes Japanse duizendknoop
Methode
Afdekken

Beschrijving
Grond afdekken met
doek en grondlaag,
wortels
worden
verstikt.

Effectiviteit
Zeer effectief.

Stengels
worden
geïnjecteerd
met
glyfosaatoplossing
van 5% of 70%

Effectief

Afgraven en afvoeren

Bodem met wortels
wordt afgegraven en
afgevoerd

Effectief, mits alle
worteldelen worden
verwijderd.

Maaien

Maandelijks
groeiplaatsen maaien,
maaisel afvoeren naar
erkende verwerker
Middels
electroden
wordt de plant onder
hoge spanning gezet,
waardoor de stengel
en
wortels
van
binnenuit koken.

Enkel effectief als
beheersing, niet ter
bestrijding. Pas na
enkele jaren effect.
Onbekend

Injecteren
glyfosaat

Electricide
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met

Voor- en nadelen
+
Zeer
effectieve
methode;
- Lastig toe te passen
rond obstakels;
- Verstikt overige
planten;
- Doek moet meerdere
jaren blijven liggen.
+ Snel effect;
Zeer
arbeidsintensief;
Effecten
van
glyfosaat
op
het
milieu en gezondheid
zijn omstreden;
Mogelijk
verontreiniging van
bodem
en/of
grondwater.
+ Snel effectief;
+
Eventueel
te
combineren
met
andere
werkzaamheden;
- Lastig uit te voeren
bij
obstakels
als
boomwortels
of
ondergrondse
infrastructuur
- Alle grond dient te
worden afgevoerd
Mogelijk
kostenintensief
- Enkel effectief ter
beheersing;
- Kostenintensief
+
Lijkt
een
veelbelovende
methode
- Effectiviteit nog niet
bepaald;
- Elke stengel moet
worden behandeld;
- Kostenintensief

Bijlage 3 Ecologie rugstreeppad
Herkenning
De rugstreeppad (Epidalea calamita) is een middelgrote pad met een lengte van ongeveer 4,5 - 7
cm. De pad heeft vrij korte poten en heeft op de rug een karakteristieke lichtgele lengtestreep.
Verder is de rug grijsbruin met groenige vlekken en heeft de buik een lichtgrijze kleur met
grijszwarte vlekken. De ogen zijn geelgroen en hebben een horizontale pupil. Mannetjes zijn in
de paartijd te onderscheiden van vrouwtjes door een paars/blauwe verkleuring van de keel.
Gedurende het voortplantingsseizoen is tijdens de kooractiviteiten een typische en harde roep
te horen die over een afstand van 1 - 3 km is waar te nemen (Creemers & Van Delft, 2009).
De larven van rugstreeppad zijn maximaal 2,5 cm lang en zwart van kleur. Oudere larven
hebben een lichte keelvlek en soms een streep over de rug (Diepenbeek & Creemers, 2006).

Gedrag
De rugstreeppad is een typische pionierssoort die opportunistisch profiteert van tijdelijke
gunstige omstandigheden. Veranderingen in weersomstandigheden als vocht en temperatuur
vormen in sterke mate een trigger voor migratie, voortplanting en dergelijke. Onderstaande
periodes zijn dan ook indicatief. Bij het koloniseren van nieuwe gebieden kunnen jonge
rugstreeppadden afstanden tot wel 5 km afleggen (BIJ12 kennisdocument Rugstreeppad, 2017).
De overwintering vindt plaats van oktober/november tot en met maart. De eerste dieren
kunnen vanaf begin maart de overwinteringslocatie verlaten om vervolgens al dan niet direct
door te trekken naar de voortplantingslocaties. De voortplanting vindt plaats in de periode
april - september met een hoogtepunt rond half april - mei. Het vaststellen van afwezigheid van
rugstreeppadden kan middels drie gerichte (avond)veldbezoeken in de periode 15 april – juli
(BIJ12 kennisdocument Rugstreeppad, 2017).
Habitat en verblijfplaatsen
De geprefereerde habitat van de rugstreeppad bestaat uit een dynamische omgeving met
vergraafbaar zand of fijne grond. De verblijfplaatsen van de soort kunnen worden
onderverdeeld in voortplantings-, zomer- en overwinteringshabitat. De voortplantingshabitat is
aquatisch en na de voortplanting zijn rugstreeppadden hoofdzakelijk op het land te vinden. Het
functionele leefgebied bestaat ook uit het gebied tussen deze habitats (migratieroutes).
De eitjes worden afgezet in veelal tijdelijke, ondiepe en wateren zonder vegetatie, waar weinig
tot geen sprake is van concurrentie of predatie. Voorbeelden hiervan zijn greppels, rijsporen,
regenplassen en geschoonde sloten. De zomer en- en winterlocaties bevinden zich op het land
in hoogwatervrije terreinen. Voor de overwintering gebruikt de rugstreeppad bestaande
(muizen)holletjes, graaft deze zich in de bodem of kruipt de rugstreeppad onder materialen als:
stenen, boomstammen, banden en houtstapels. Voorwaarde voor de winterhabitat is dat deze
locatie vorstvrij dient te zijn.
Populatieomvang
Rugstreeppadden verspreiden zich in diverse richtingen waardoor de minimale
populatieomvang en bijbehorend oppervlakte voor de gunstige staat van instandhouding
locaties specifiek is. Als vuistregel wordt gehanteerd dat een gezonde populatie uit minimaal
100 - 200 dieren bestaat en dat deze in verbinding staat met andere populaties (BIJ12
Kennisdocument Rugstreeppad, 2017).
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Memo
Betreft:
Locatie:
Datum:
Ecoloog:
Steller:

stikstofdepositie
Kerkepad 1 te Bergen NH
5 juli 2020
06-27564247
Peter van der Linden, ecoloog

Aan de Kerkepad 1 wordt een vrijstaande woningen gesloopt om ruimte te maken voor de
bouw van een nieuwe woning. Voor de bouw is een berekening van de toename van stikstofdepositie op de beschermde Natura 2000-gebieden noodzakelijk. In onderstaand memo
wordt de berekening toegelicht en geanalyseerd.
Stikstof
In brandstofmotoren ontstaan door verbranding verschillende stikstofoxiden, meestal samengevat in NOx. Deze verbindingen reageren in de lucht met waterdeeltjes tot salpeterzuur. In de bodem vindt onder invloed van bacteriën denitrificatie plaats. Het proces verloopt echter langzaam waardoor er cumulatie ontstaat van zuurionen en opneembaar stikstof; er is sprake van verzuring en vermesting van de bodem.
Doordat ammoniak een vrij radicaal heeft reageert het snel tot ammonium en dat geeft een
droge en natte depositie op relatief korte afstand van de bron. Ammoniak werkt in de atmosfeer eerst als base door de vorming van NH4+, waarbij een vrije zuurion wordt gebonden.
Dat leidt tot neutralisatie van salpeterzuur en zwavelzuur in de atmosfeer.
In de bodem wordt door bacteriën de NH4+ genitrificeerd tot NO3-, waarbij zuurionen vrijkomen. Naast de verzuring zorgt de emissie van ammoniak voor verhoging van het stikstofgehalte in de bodem. Door die verhoogde opneembaar stikstof in de bodem worden soorten
die snel groeien bevoordeeld ten opzichte van langzaam groeiende soorten. De snel groeiende soorten verdringen de langzame groeiers waardoor deze verdwijnen en de biodiversiteit
verminderd.
Veel van de via de Habitatrichtlijn beschermde soorten of habitat zijn langzaam groeiende
soorten of soorten die in een voedselrijk of zuur milieu niet kunnen groeien. De habitatrichtlijn stelt de verschillende nationale overheden verantwoordelijk voor het beschermen
van de natuurwaarden in de aangewezen natuurgebieden. Deze bescherming is opgenomen
in de Wet natuurbescherming. Om het probleem van te hoge concentraties NH4+ of NOX in
het milieu te beteugelen is door de toenmalige regering de programmatische aanpak stikstof (PAS) opgesteld. In de PAS is ontwikkelingsruimte opgenomen voor ontwikkelingen die
stikstofoxiden of ammoniak produceren. Daarnaast zijn maatregelen opgesomd die zouden
leiden tot verminderde effecten. Voor de PAS is Aerius ontwikkeld waarmee op eenvoudige
wijze de depositie kon worden berekend. In de PAS was de ontwikkelingsruimte opgenomen
en twee drempelwaarden ingevoerd; een lage van 0,05 mol N/ha en een hogere van 1 mol N/
ha. Projecten die onder de lage drempelwaarde bleven hadden geen meldingsplicht. De projecten met een stikstofdepositie tussen de beide waarden in waren meldingsplichtig en konSpechtstraat 59 - 1223 NX Hilversum - 06 – 27564247 - vanderlinden@elsenlinde.nl Els & Linde B.V.: KvK 11068807 - Fiscaalnummer 8187.47.637 - NL71 RABO 0108344673.
Els & Linde techniek vof: KvK 63899825 - Fiscaalnummer NL855445920B01 - NL93 RABO 0306041626

den worden uitgevoerd als er voldoende ontwikkelingsruimte was. Boven de 1 mol N/ha was
er vergunningsplicht.
De Raad van State heeft naar aanleiding van enkele beroepsprocedures vragen gesteld aan
de het Europees Hof over de noodzakelijke interpretatie van de PAS. Het Hof en in navolging
daarvan de Raad van State hebben geoordeeld dat de ontwikkelingsruimte niet binnen de
reikwijdte van de Habitatrichtlijn past, en dat een drempel van 0,05 mol N/ha niet zonder
meer acceptabel is. Ook hebben ze alle vergunningen die op de PAS zijn gebaseerd nietig
verklaard. De consequentie is dat nu voor alle projecten berekend moet worden of deze strijdig zijn met de Habitatrichtlijn en er sprake is van verhoogde depositie op de natuurgebieden. In de nieuwe Aerius is de drempelwaarde en de ontwikkelingsruimte niet langer opgenomen.
De conclusie is dat alle projecten waarbij stikstofoxiden of ammoniak vrijkomt berekend
moet worden wat de toename is op de Natura 2000-gebieden. Als er geen verhoging is dan
kan de ontwikkeling zonder vergunning worden uitgevoerd. Is er een verhoogde depositie
dan moet het project zo worden uitgevoerd dat er geen of minder emissie is. Als dat onvoldoende mogelijkheden geeft, dan moet met maatregelen elders de emissie (op het zelfde
Natura 2000-gebied) worden teruggebracht (salderen). Bij salderen moet worden aangetoond
dat er voldoende effect is. Hiervoor is een uitgebreidere onderbouwing nodig. Als er ondanks
saldering een verhoogde depositie is, dan moet er via de ADC-toets in een passende beoordeling aangetoond worden dat een depositie acceptabel is. De ADC-toets staat voor Alternatief, Dwingende redenen en Compensatie. In de meeste gevallen zal dan een MER nodig zijn.
Ontwikkeling
Aan het Kerkepad 1 te Bergen wordt de huidige woning gesloopt om ruimte te maken voor
de bouw van een nieuwe woning. Het gebruik en de omvang van het gebruik blijft gelijk of
wordt licht minder (betere isolatie van de woning). De gebruiksfase is daarom niet uitgerekend.
De werkzaamheden tijdens de bouwfase bestaan uit sloop van het huidige pand en nieuwbouw van een woning. Voor de bouwfase is berekent wat de depositie op de natuurgebieden
is. Op basis van EMMA is het brandstofverbruik van de verschillende machines bepaald.
Voor de bouw en de sloop wordt gebruik gemaakt van elektrisch aangedreven apparatuur.
Wel is kort een kraan nodig en een betonpomp. Uitgangspunt voor de berekening is de bouw
van de woning binnen een jaar. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Machine

Vermogen in Kw

Draaiuren

Brandstof in l/h

Brandstof totaal

graafmachine

125

8

27

216

Betonpomp

110

8

14

112

Het bouwverkeer betreft 8 middelzware vrachtwagen (tot 20 ton – 16 verkeersbewegingen).
De toegangsweg is erg smal, waardoor zware vrachtwagens niet gebruikt kunnen worden.
Voor de bouwvakkers is dat 60 mvt licht verkeer.

Met behulp van Aerius (2020) is berekent wat de depositie is in de nieuwe situatie. De depositie is berekent op het Natura 2000-gebied: Noordhollands Duinreservaat ligt op 185 m.
De overige Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstand, of zijn niet gevoelig voor de stikstofdepositie.
Uit de berekening volgt dat er tijdens de bouwfase geen verhoogde depositie is op de Natura
2000-gebieden.
Conclusie
Er is geen sprake van verhoging van de depositie. Er is geen vergunning van de Wet natuurbescherming nodig. Voor de vergunning wordt een beroep gedaan op de ontwikkelingsruimte voor woningbouw.
P.J.H. van der Linden
Els & Linde b.v.

Bronnen
• Anonymus (2018) Toekomstbestendig parkeren. CROW
• Hulskotte, J.H.J. & R.P. Verbeek (2009) Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op
machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA). TNO

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RW4vBRmjN46A (13 juli 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Els & Linde b.v.

Kerkepad 1, - Bergen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Kerkepad 1

RW4vBRmjN46A

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

13 juli 2020, 09:25

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Situatie 1

NOx

< 1 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Bouwfase

Resultaten

Situatie 1
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

-

< 1 kg/j

< 1 kg/j

< 1 kg/j

RW4vBRmjN46A (13 juli 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

STAGE IV, 75 –
graafmachine
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

216

NOx

< 1 kg/j

STAGE IV, 75 –
betonpomp
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

112

NOx

< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

bouwfase
108429, 520419
< 1 kg/j

bouwverkeer
108484, 520462
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

60,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

16,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Situatie 1

Aantal voertuigen Stof

Emissie

RW4vBRmjN46A (13 juli 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200610_3aefc4c15b
Database
versie 2019A_20200610_3aefc4c15b
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Situatie 1
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door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze
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INLEIDING EN DOEL
Door ROMstad is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek op het perceel Kerkepad 1 te Bergen.
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aanvraag van een
omgevingsvergunning (bouw). Men is voornemens om de bestaande woning te slopen en een
nieuw woonhuis met een bijgebouw te bouwen.
Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en het
beoordelen of de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming.
Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de vigerende versie van de NEN
5740 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de onderliggende
norm NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek).

2

2
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TERREINGEGEVENS
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5725 verricht. De
resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich
tevens op de direct aangrenzende percelen.

2.1

Afbakening onderzoekslocatie
Het perceel Kerkepad 1 is kadastraal bekend als gemeente Bergen, sectie A, nummer 3774.
Het perceel heeft een oppervlakte van 409 m². De onderzoekslocatie bestaat uit het gehele
perceel Kerkepad 1. Op het terrein is een woonhuis met een voor- en achtertuin aanwezig. De
huidige woning dateert uit de jaren ’60. De begrenzing van de onderzoekslocatie is
weergegeven op de tekening in bijlage I.

2.2

Historie tot op heden
Voor de gegevens zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- opdrachtgever
- bodeminformatieysteem Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD-NHN)
- oud kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl)
- www.bodemloket.nl
- terreininspectie (plaatsgevonden ten tijde van het veldwerk op 2 juli 2020)
Bij de OD-NHN en op www.bodemloket.nl is geen informatie aangaande de
onderzoekslocatie bekend. Zover bekend zijn er geen brandstoftanks aanwezig (geweest).
Voor zover bekend zijn op de locatie in het verleden geen bedrijven aanwezig geweest. Ook
niet ten aanzien van gebruik van asbesthoudende materialen.
Zover bekend zijn er geen sloten gedempt, is er niet structureel afval gestort of verbrand en is
het maaiveld niet opgehoogd. Voor zover bekend zijn er geen (grote) obstakels, zijnde puin,
funderingsresten, slakken, sintels en/of asfalt in de bodem aanwezig.
Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan.
De locatie bevindt zich binnen zone “Oudere woongebieden en bedrijven / overige
woongebieden, bedrijven en buitengebied (B4/O5)” van de bodemkwaliteitskaart van de
gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo (januari 2017). In de
bovengrond van deze zone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor barium, cadmium, kobalt,
koper, kwik, nikkel, minerale olie, PAK en PCB de (generieke) achtergrondwaarde. Voor lood
en zink wordt de tussenwaarde overschreden. In de ondergrond overschrijdt de 95percentielwaarde voor kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, minerale olie, PAK en PCB de
(generieke) achtergrondwaarde.

2.3

Toekomstige situatie
De huidige woning wordt gesloopt ten behoeve van een nieuw te bouwen woonhuis met een
bijgebouw. De bestemming blijft ‘wonen’.

3
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Voorgaand onderzoek omgeving
Op het naastgelegen perceel Hoflaan 6 is in 2008 een verkennend bodemonderzoek verricht
in verband met een bouwvergunning (door Geomechanica, kenmerk: 8688/07, d.d. 02-012008). In de bovengrond zijn lichte verhogingen aan lood en PAK aangetoond. In de
ondergrond en het grondwater zijn geen verhogingen gemeten. Op het perceel is tevens een
AP04 keuring uitgevoerd. Volgens de AP04 keuring bouwstoffenbesluit is de grond schoon.
Op het naastgelegen perceel Hoflaan 6 staat een tank geregistreerd. Naar informatie van het
bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is de tank
gesaneerd. In 1998 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de tank
(door Milieu Onderzoeks Bureau, kenmerk: 98070, d.d. 10-12-1998). In de grond zijn geen
verhogingen aan minerale olie gemeten.
Ter plaatse van de openbare wegen de Ruïnekerk en Hoflaan is in 2009 een verkennend
bodemonderzoek verricht (door Tauw, kenmerk: 4641332, d.d. 22-07-2009). In de ondergrond
zijn lichte verhogingen aan kwik en kobalt en sterke verhoging aan lood aangetoond. In de
ondergrond is een sterke verhoging aan lood gemeten. Het grondwater bevat een lichte
verhoging aan zink. Om deze reden is er voorafgaand aan de werkzaamheden een BUSmelding noodzakelijk gesteld.

2.5

Hypothese en onderzoeksopzet
Voorafgaand aan het bodemonderzoek wordt geen verontreiniging verwacht boven de 95percentielwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. De locatie wordt aangemerkt
als onverdacht (ten aanzien van lokale verontreiniging). Het onderzoek volgt de
"Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)" van de NEN
5740.
Voor de locatie geldt op basis van het vooronderzoek geen verdenking op de aanwezigheid
van een bodemverontreiniging met asbest. Er wordt geen asbestonderzoek conform NEN 5707
uitgevoerd. Tijdens het veldwerk wordt visueel wel gelet op het voorkomen van
asbestverdachte materialen.
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in
bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van
een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn.

Project 33324
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VELDWERK

3.1

Uitvoering
Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuis heeft plaatsgevonden op 2 juli
2020 onder leiding van dhr. T.J. Commandeur. Het grondwater is op 13 juli 2020 bemonsterd
door eveneens dhr. T.J. Commandeur.
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie vier boringen verricht (nrs. 01 t/m 04). De
boringen zijn verspreid over de onderzoekslocatie verricht. Boring 03 is voorzien van een
peilbuis. De ligging van de boringen en de peilbuis is weergegeven in bijlage I.
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv. De boring 01 is doorgezet
tot een diepte van 2,0 m-mv. De boring 03 is doorgezet tot een diepte van 3,0 m-mv.

3.2

Resultaten

3.2.1 Grond
Bodemopbouw
Vanaf het maaiveld tot een diepte van 3,0 m-mv bestaat de bodem uit matig fijn zand. De
boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II.
Zintuiglijke waarnemingen
In de bovengrond ter plaatse van de boringen 02, 03 en 04 zijn sporen baksteen, aardewerk
en/of glas aangetroffen.
Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.
3.2.2 Grondwater
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername
van het grondwater.
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater
peilbuis

filterstelling
(m-mv)

grondwaterstand pH
(m-mv)

EC
(µS/cm)

troebelheid
(NTU)

03

2,00 – 3,00

1,43

880

3,26

6,6
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CHEMISCHE ANALYSES
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. De
analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1
juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Het toetsingskader is bijgevoegd
in bijlage V.

4.1

Analyses grond
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in
bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.
Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond
Code

BG01

OG01

Boringen met
diepte (m-mv)
01 (0,00 - 0,20)
02 (0,00 - 0,50)
03 (0,00 - 0,50)
04 (0,00 - 0,50)

Waarnemingen

Analyseparameters

Overschrijding

NEN-g

Hg, Pb, Zn, PAK -

-

NEN-g

-

-

>AW

>T

>I

baksteen+, glas+
aardewerk+
baksteen+

01 (0,80 - 1,10)
01 (1,10 - 1,30)
01 (1,50 - 2,00)
03 (0,70 - 1,20)
03 (1,50 - 2,00)

-

waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst)

Mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket.
Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de
grond.
In het mengmonster BG01 van de bovengrond zijn lichte verhogingen aan kwik, lood, zink en
PAK gemeten. In het mengmonster OG01 van de ondergrond zijn geen verhogingen gemeten.
4.2

Analyses grondwater
De analyseresultaten van het grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten
zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.
Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grondwater
Peilbuis

Filtertraject
(m-mv)

Analyseparameters

Overschrijding
>S

>T

>I

03

2,00 – 3,00

NEN-gw

-

-

-

Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze wordt een breed
beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit.
In het grondwater zijn geen verhogingen gemeten.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Kerkepad
1 is vastgelegd.
De gestelde hypothese dat geen verontreiniging wordt verwacht ten opzichte van de lokale
achtergrondwaarden zoals vastgesteld in de bodemkwaliteitskaart, is bevestigd. In de
bovengrond zijn lichte verhogingen gemeten aan diverse zware metalen en PAK. In de
ondergrond en het grondwater zijn geen verhogingen aangetoond. De gevolgde
onderzoeksstrategie geeft in voldoende mate de milieuhygiënische situatie ter plaatse van de
onderzoekslocatie weer. Er is derhalve geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend
onderzoek.
De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een
omgevingsvergunning. De afgifte van de omgevingsvergunning blijft echter een beleidsmatige
afweging van de gemeente zelf.
Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de werkzaamheden vrijkomt te hergebruiken
binnen de perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport
worden afgevoerd naar een grondbank of -depot. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat de
grond nog onderzocht dient te worden op PFAS. Als de grond wordt afgevoerd voor
hergebruik elders, is (normaliter) eerst een keuring nodig (doorgaans incl. PFAS) conform het
Besluit Bodemkwaliteit. Met name bij grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan
afvoeren naar een grondbank of -depot. De gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart,
waardoor in sommige gevallen hergebruik mogelijk is zonder aanvullend onderzoek.
Tijdens het onderzoek zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de aanwezigheid
van een verontreiniging met asbest. De hypothese van een asbestonverdachte locatie wordt
gehandhaafd.

BIJLAGE I
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BIJLAGE II

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

Boring:

01

Boring:

0
1

0

tuin

20

Zand, matig fijn, matig humeus, sporen grind,
grijsbruin

0

0

tuin
Zand, matig fijn, zwak humeus, sporen baksteen,
sporen glas, lichtbruin

1

Zand, matig fijn, zwak humeus, lichtbruin

2

50

02

50

50
80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs

4

100

110

5
6
150

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk roesthoudend,
donkerbeige

150

Zand, matig fijn, matig humeus, matig kleiïg, bruin
Zand, matig fijn, matig siltig, beigegrijs

7
200

200

Boring:

04

Boring:

0

0

50

0

0

Zand, matig fijn, zwak humeus, sporen baksteen,
sporen grind, lichtbruin

1
50

tuin

03

tuin
Zand, matig fijn, zwak humeus, sporen aardewerk,
lichtbruin

1
50
2

100

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend,
beige

3

130

5
150

150

Zand, matig fijn, matig humeus, matig kleiïg, bruin
Zand, matig fijn, matig siltig, beige

6
200
7
250
8
300

Projectnaam: Kerkepad 1

300

Projectnummer:

33324

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

BIJLAGE III

Project

33324-Kerkepad 1

Certificaten

1057383

Toetsing

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 3.0.0

Toetsdatum: 9 juli 2020 16:26

Monsterreferentie

6381585

Monsteromschrijving

BG01 01 (0-20) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

920

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

4.0

10

Lutum

% (m/m ds)

1.0

25

93.3

93.3

@

Droogrest
droge stof

%

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

31

120

@

190

555

cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.25

0.39

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

<3

< 7.4

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

12

23

40

115

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0.32

0.45

3.0 AW

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

140

210

4.3 AW

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4

<8

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

83

190

1.3 AW

140

430

720

mg/kg ds

69

170

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

1.2

1.2

anthraceen

mg/kg ds

0.55

0.55

fluoranteen

mg/kg ds

2.2

2.2

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

1.2

1.2

chryseen

mg/kg ds

1.1

1.1

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

0.86

0.86

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.94

0.94

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.52

0.52

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

0.55

0.55

mg/kg ds

9.2

9.2

6.1 AW

1.5

20.75

40

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

mg/kg ds

0.005

< 0.012

0.02

0.51

1

-

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)
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Monsterreferentie

6381586

Monsteromschrijving

OG01 01 (80-110) 01 (110-130) 01 (150-200) 03 (70-120) 03 (150-200)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

920

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

0.5

10

Lutum

% (m/m ds)

1.0

25

93.8

93.8

@

Droogrest
droge stof

%

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

< 20

< 54

@

190

555

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.24

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

<3

< 7.4

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

<5

< 7.2

-

40

115

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

< 0.05

< 0.05

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

< 10

< 11

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4

<8

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

< 20

< 33

-

140

430

720

mg/kg ds

< 35

< 120

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

mg/kg ds

0.35

< 0.35

-

1.5

20.75

40

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

mg/kg ds

0.005

< 0.024

-

0.02

0.51

1

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)
Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

-

<= Achtergrondwaarde

x AW

x maal Achtergrondwaarde

N.B.

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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Project

33324-Kerkepad 1

Certificaten

1061946

Toetsing

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 2.0.0

Toetsdatum: 16 juli 2020 14:15

Monsterreferentie

6392121

Monsteromschrijving

03 (03-1-1)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Toetsoordeel

S

T

I

625

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)

µg/l

< 20

-

50

337.5

cadmium (Cd)

µg/l

< 0.2

-

0.4

3.2

6

kobalt (Co)

µg/l

<2

-

20

60

100

koper (Cu)

µg/l

11

-

15

45

75

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

µg/l

< 0.05

-

0.05

0.175

0.3

lood (Pb)

µg/l

<2

-

15

45

75

molybdeen (Mo)

µg/l

<2

-

5

152.5

300

nikkel (Ni)

µg/l

3.4

-

15

45

75

zink (Zn)

µg/l

30

-

65

432.5

800

µg/l

< 50

-

50

325

600

benzeen

µg/l

< 0.2

-

0.2

15.1

30

ethylbenzeen

µg/l

< 0.2

-

4

77

150

naftaleen

µg/l

< 0.02

-

0.01

35.005

70

o-xyleen

µg/l

< 0.1

styreen

µg/l

< 0.2

-

6

153

300

tolueen

µg/l

< 0.2

-

7

503.5

1000

xyleen (som m+p)

µg/l

< 0.2

µg/l

0.2

-

0.2

35.1

70

1,1,1-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

150.005

300

1,1,2-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

65.005

130

1,1-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

453.5

900

1,1-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

1,1-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,2-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

203.5

400

1,2-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,3-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

cis-1,2-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

dichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

0.01

500.005

1000

monochlooretheen (vinylchlori

µg/l

< 0.2

-

0.01

2.505

5

tetrachlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

20.005

40

tetrachloormethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

trans-1,2-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

trichlooretheen

µg/l

< 0.2

-

24

262

500

trichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

6

203

400

som C+T dichlooretheen

µg/l

0.1

-

0.01

10.005

20

som dichloorpropanen

µg/l

0.4

-

0.8

40.4

80

< 0.2

@

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

Sommaties aromaten
som xylenen

Vluchtige chlooralifaten

Sommaties

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform

µg/l

Toetsoordeel monster 6392121:

Voldoet aan Streefwaarde

Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

-

<= Streefwaarde

N.B.

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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BIJLAGE IV

Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. mevrouw D. Ucar
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

33324-Kerkepad 1
Project 1057383
1057383_certificaat_v1
QLWC-AXPB-WJKB-BTAE
2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 juli 2020
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1057383
: 33324-Kerkepad 1
: Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6381585 = BG01 01 (0-20) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)
6381586 = OG01 01 (80-110) 01 (110-130) 01 (150-200) 03 (70-120) 03 (150-200)
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
6381585
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
6381586
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

93,3
4,0
<1

93,8
0,5
<1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds

31
0,25
< 3,0
12
0,32
140
< 1,5
<4
83

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

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

69

< 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
1,2
0,55
2,2
1,2
1,1
0,86
0,94
0,52
0,55
9,2

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QLWC-AXPB-WJKB-BTAE

Ref.: 1057383_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1057383
: 33324-Kerkepad 1
: Grondslag Heerhugowaard

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: QLWC-AXPB-WJKB-BTAE

Ref.: 1057383_certificaat_v1

Oliechromatogram 1 van 1

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Uw Project
omschrijving
Uw referentie
Methode

: 6381585
: 33324-Kerkepad 1
: BG01 01 (0-20) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)
: minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

15 %
50 %
33 %
2%

minerale olie gehalte: 69 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: QLWC-AXPB-WJKB-BTAE

Ref.: 1057383_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1057383
: 33324-Kerkepad 1
: Grondslag Heerhugowaard

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

uw monsterref.

uw diepte

uw barcode

6381585

BG01 01 (0-20) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)

01
02
04
03

0-0.2
0-0.5
0-0.5
0-0.5

3607478AA
3607441AA
3607457AA
3607425AA

6381586

OG01 01 (80-110) 01 (110-130) 01 (150-200) 03
(70-120) 03 (150-200)

01
01
01
03
03

0.8-1.1
1.1-1.3
1.5-2
0.7-1.2
1.5-2

3607467AA
3607472AA
3607461AA
3584014AA
3584070AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: QLWC-AXPB-WJKB-BTAE

Ref.: 1057383_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1057383
: 33324-Kerkepad 1
: Grondslag Heerhugowaard

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)

:
:
:
:
:

Cadmium (Cd)

:

Kobalt (Co)

:

Koper (Cu)

:

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

:

Lood (Pb)

:

Molybdeen (Mo)

:

Nikkel (Ni)

:

Zink (Zn)

:

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: QLWC-AXPB-WJKB-BTAE

Ref.: 1057383_certificaat_v1

Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. mevrouw D. Ucar
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

33324-Kerkepad 1
Project 1061946
1061946_certificaat_v1
RFBR-WTDV-HOFW-CZYV
2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 juli 2020
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1061946
: 33324-Kerkepad 1
: Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6392121 = 03 (03-1-1)

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

:
:
:
:
:

13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
6392121
Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)
µg/l
S cadmium (Cd)
µg/l
S kobalt (Co)
µg/l
S koper (Cu)
µg/l
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)
µg/l
S lood (Pb)
µg/l
S molybdeen (Mo)
µg/l
S nikkel (Ni)
µg/l
S zink (Zn)
µg/l

< 20
< 0,2
<2
11
< 0,05
<2
<2
3,4
30

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
µg/l

< 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
µg/l
S ethylbenzeen
µg/l
S naftaleen
µg/l
S o-xyleen
µg/l
S styreen
µg/l
S tolueen
µg/l
S xyleen (som m+p)
µg/l
S som xylenen
µg/l
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S 1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichlooretheen
µg/l
S 1,1-dichloorpropaan
µg/l
S 1,2-dichloorethaan
µg/l
S 1,2-dichloorpropaan
µg/l
S 1,3-dichloorpropaan
µg/l
S cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S dichloormethaan
µg/l
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l
S tetrachlooretheen
µg/l
S tetrachloormethaan
µg/l
S trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S trichlooretheen
µg/l
S trichloormethaan
µg/l
S som C+T dichlooretheen
µg/l
S som dichloorpropanen
µg/l
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)
µg/l

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
0,2

< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,1
0,4
< 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RFBR-WTDV-HOFW-CZYV

Ref.: 1061946_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1061946
: 33324-Kerkepad 1
: Grondslag Heerhugowaard

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: RFBR-WTDV-HOFW-CZYV

Ref.: 1061946_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1061946
: 33324-Kerkepad 1
: Grondslag Heerhugowaard

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

uw monsterref.

uw diepte

uw barcode

6392121

03
03

2-3
2-3

0366606YA
0287946MM

03 (03-1-1)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: RFBR-WTDV-HOFW-CZYV

Ref.: 1061946_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1061946
: 33324-Kerkepad 1
: Grondslag Heerhugowaard

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 5
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: RFBR-WTDV-HOFW-CZYV

Ref.: 1061946_certificaat_v1

BIJLAGE V

Toetsingskader bodem
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’ en Bijlage
B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en
interventiewaarden (grond en grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de
achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden
geïnterpreteerd als een:
lichte verhoging:
gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)
matige verhoging:
gehalte > T-waarde (tussenwaarde)
sterke verhoging:
gehalte > interventiewaarde
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem
Toets- en Validatieservice).
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg
zijn van een antropogene bron (menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de
voormalige normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.
Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan een
omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, dient voor ten minste één
stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ bodemvolume grondwater de
interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987.
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de praktijk wordt een
sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging
(bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een
historische verontreiniging (ontstaan voor 1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd.
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van een ‘nieuw geval van
bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet bodembescherming dient een nieuw geval van
bodemverontreiniging, ongeacht de mate en omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden
verwijderd.
Besluit bodemkwaliteit
De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden getoetst aan het
Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 partijkeuring nodig. In het generieke kader
wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij
hogere gehalten dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond.
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd Toepasbaar’ indien de gehalten de Achtergrondwaarden niet
overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de
Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de maximale waarde Wonen
niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding
toegestaan voor maximaal twee parameters.

Verklarende woordenlijst
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren.
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater
Boven- en ondergrond

Grondwater

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink)

*

*

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)

*

Polychloorbifenylen (PCB)

*

Minerale olie

*

*

Vluchtige aromaten (BTEXSN)

*

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)

*

m-mv: diepte in meter minus maaiveld
pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt.
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen.
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd.
INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging, voor stoffen waarvoor geen interventiewaarde is opgesteld.
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een
aanvullend/nader onderzoek nodig is.
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’.
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’.
Gebruikte afkortingen van stoffen:
Ba

Barium

Olie

Minerale olie

Cd

Cadmium

VAK

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Co

Kobalt

B

Benzeen

Cu

Koper

T

Tolueen

Hg

Kwik

E

Ethylbenzeen

Pb

Lood

X

Xylenen

Mo

Molybdeen

S

Styreen

Ni

Nikkel

Naft.

Naftaleen

Zn

Zink

VOCl

Vluchtige Organochloorverbindingen

PAK

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

PCB

Polychloorbifenylen

Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf.
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand.
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.
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3

bestemmingsplan Kerkepad 1

Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan

het bestemmingsplan Kerkepad 1 van de gemeente Bergen.
1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0373.BPKerkepad1-C001 met bijbehorende regels.
1.3

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.4

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5

aan- en uitbouw

een aan een hoofdgebouw aangebouwd (deel van het) gebouw dat in directe verbinding staat met het
hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en in architectonisch
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
1.6

aan huis verbonden beroepen

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch,
(para)medisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, niet zijnde
thuisprostitutie, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij
behorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie behouden en
herkenbaar blijft.
1.7

achtererf

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het hoofdgebouw
of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan.
1.8

archeologisch deskundige

een deskundige met opgravingbevoegdheid of met gekwalificeerde kennis op het gebied van de
archeologie.
1.9

archeologisch onderzoek

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt.
1.10

archeologische waarde

de in een gebied aanwezige waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen in de
bodem en uit het verleden.
1.11

bebouwing

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
1.12

bebouwingsoppervlak

het totale oppervlak aan gebouwen op een bouwperceel.
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1.13

beschermd dorpsgezicht Centum

het gebied dat door de voormalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op 26 oktober 1990
is aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 35 van de Monumentenwet 1988.
1.14

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.
1.15

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.16

bevoegd gezag

het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.17

bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en dat
niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden van
het hoofdgebouw en in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
1.18

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk bouwen, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
1.19

bouwgrens

de grens van een bouwvlak.
1.20

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende
vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder ingrijpende
voorzieningen voor woonfuncties geschikt of geschikt te maken is.
1.21

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten.
1.22

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel.
1.23

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
1.24

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
1.25

bouwwerk geen gebouw zijnde

ieder bouwwerk dat niet kan worden aangemerkt als gebouw.

Regels (vastgesteld)
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1.26

Commissie cultuurhistorische kwaliteit

een op voordracht van de gemeenteraad door burgemeester en wethouders ingestelde commissie die
het college gevraagd en ongevraagd adviseert over de toepassing Monumentenwet 1988, de
Monumentenverordening van de gemeente Bergen, het monumentenbeleid, planologische voornemens
op grond van de Wet ruimtelijke ordening en over cultuurhistorische waarden in het algemene
gemeentelijke beleid.
1.27

cultuurhistorisch deskundige

een door burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige of commissie van deskundigen inzake
cultuurhistorie.
1.28

cultuurhistorische waarde

de waarde van een object of terrein, die is ontstaan door menselijke activiteit in het verleden en die
daardoor kenmerkend of typerend is voor een bepaald tijdvak.
1.29

dakkapel

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een dakvlak
bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in het
dakvlak is geplaatst.
1.30

dakopbouw

een constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich boven de dakgoot bevindt, waarbij deze
constructie deels boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de constructie in één of
beide dakvlak(ken) van het dak is (zijn) geplaatst.
1.31

dakoverstek

de breedte van de dakrand (inclusief de goot) welke zich buiten de verticale projectie van de gevel
bevindt.
1.32

hoofdgebouw

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op
de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken.
1.33

kap

een constructie van dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder dan 65°.
1.34

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarbij de woning
in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met een ruimtelijke uitstraling die daarbij past.
1.35

nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations,
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor
telecommunicatie.
1.36

overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste één zijde
een gesloten wand.
1.37

peil

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het
aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
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1.38

voorgevel

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel
kan worden aangemerkt.
1.39

zijerf

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw
tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor- en achtergevel.
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Artikel 2
2.1

Wijze van meten

afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden
daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.
2.2

bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.3

breedte, lengte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren.
2.4

dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.5

goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel.
2.6

inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.7

oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Tuin

Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
b. parkeervoorzieningen en in- en uitritten;
c. dakoverstekken van de aan de bestemming grenzende gebouwen.
3.2

Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan;
b. de hoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1 m bedragen
en elders ten hoogste 2 m;
c. in afwijking van het bepaalde in lid 3.2 onder c mag de hoogte van erf- en perceelafscheidingen in
zijtuinen grenzend aan een weg ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande dat:
1. de hoogte van 2 m uitsluitend is toegestaan achter (het verlengde van) de achtergevel van het
hoofdgebouw;
2. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en
de zijdelingse perceelsgrens minder dan 5 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens
minimaal 1 m moet bedragen;
3. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en
de zijdelingse perceelsgrens tussen de 5 en 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens
minimaal 2 m moet bedragen;
4. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de
5. zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens ten minste 10 m bedraagt, de afstand tot de
perceelgrens minimaal 3 m moet bedragen;
d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en dakoverstekken zijnde, mag ten hoogste 1
m bedragen;
e. de breedte van dakoverstekken bedraagt ten hoogste 1 m.
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Artikel 4
4.1

Wonen - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen al dan niet met de uitoefening van aan huis verbonden beroepen en kleinschalige
bedrijfsmatige activiteiten;
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen,
parkeervoorzieningen, tuinen en water.
4.2

Bouwregels

4.2.1

Algemeen

Op en onder deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. het bouwperceel mag ten hoogste voor 35% worden bebouwd met gebouwen en overkappingen.
4.2.2

Hoofgebouwen

a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. per bouwvlak is ten hoogste 1 woning toegestaan;
c. voor de ten hoogste toegestane hoogten geldt het bepaalde in artikel 8.2.
4.2.3

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. de afstand van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens
dient ten minste 2 m te bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde lid 4.2.3 onder a mogen vrijstaande bijgebouwen in of op een afstand
van ten minste 0,80m tot de zijdelingse perceelsgrenzen worden gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag niet meer
bedragen dan 50 m² met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m²
van het gezamenlijke zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te blijven;
d. de oppervlakte per vrijstaand bijgebouw mag niet meer bedragen dan 50 m²;
e. de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping aan de
achtergevel van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m gemeten vanuit de achtergevel
van het hoofdgebouw;
f. de breedte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping mag ten
hoogste 3,5 m bedragen gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw;
g. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen
mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot
een maximum van 4 m;
h. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag ten hoogste 3 m en
de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen;
i. vrijstaande bijgebouwen dienen te worden afgedekt met een kap;
j. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen;
k. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in lid 4.2.3 onder j worden
overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste 1/3 van de
oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m.
4.2.4

Bouwwerken geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen en overkappingen zijnde gelden de volgende regels:
a. de hoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1 m bedragen
en elders ten hoogste 2 m;
b. in afwijking van het bepaalde in lid 4.2.4 onder a mag de hoogte van erf- en perceelafscheidingen in
zijtuinen grenzend aan een weg ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande dat:
1. de hoogte van 2 m uitsluitend is toegestaan achter (het verlengde van) de achtergevel van het
hoofdgebouw;
2. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en
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de zijdelingse perceelsgrens minder dan 5 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens
minimaal 1 m moet bedragen;
3. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en
de zijdelingse perceelsgrens tussen de 5 en 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelsgrens
minimaal 2 m moet bedragen;
4. indien de afstand tussen de voorgevelrooilijn die is gelegen in het verlengde van de zijgevel en
de zijdelingse perceelsgrens ten minste 10 m bedraagt, de afstand tot de perceelgrens
minimaal 3 m moet bedragen;
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag ten hoogste 3 m
bedragen.
4.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.3 onder i ten
behoeve van een kap op aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, met dien verstande dat:
a. afwijking uitsluitend is toegestaan indien een kap in verband met afstemming op de karakteristiek
van de woning, wenselijk is;
b. de goothoogte van de aan- of uitbouw en het bijgebouw niet meer mag bedragen dan de in lid 4.2.3
onder i genoemde bouwhoogte en de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;
c. afwijking niet mag leiden tot onevenredige aantasting van de gebruikswaarde van naburige erven;
d. de adviesprocedure zoals opgenomen in artikel 6.3.2 van toepassing is.
4.4

Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a. onder de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, in
samenhang met het wonen, wordt verstaan het gebruik van gedeelten van woningen en de daarbij
behorende bebouwing door de bewoner ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover:
1. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige
bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van de woning, inclusief
aan- en uitbouwen, met een maximum van 50 m²;
2. ten behoeve van de aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten
in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt voorzien;
3. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale
afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd
beperkte verkoop die ondergeschikt is en gelieerd aan de uitoefening van de betrokken
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.
b. het gebruiken of laten gebruiken van bijgebouwen als slaapgelegenheid is niet toegestaan;
c. het in gebruik nemen//hebben of laten gebruiken van gronden voor paardenbakken en mestopslag is
niet toegestaan;
d. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen voor het stallen van paarden is niet toegestaan.

Regels (vastgesteld)
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Artikel 5
5.1

Waarde - archeologie II

Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - archeologie II aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en de
veiligstelling van archeologische waarden.
5.2

Bouwregels

a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 5.1 bedoelde bestemming uitsluitend bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.
b. ten behoeve van andere, voor de gronden geldende bestemmingen geldt, met inachtneming van de
voor de betrokken bestemmingen geldende bouwregels, dat uitsluitend bouwwerken toegestaan met
een oppervlakte van ten hoogste 50 m².
5.3

Afwijken van de bouwregels

5.3.1

Afwijken met omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2, met
inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels.
5.3.2

Geen archeologische waarden

Een omgevingsvergunning, zoals in lid 5.3.1 bedoeld, wordt in ieder geval verleend, indien de aanvrager
van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op
de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn.
5.3.3

Overige waarden

De omgevingsvergunning, zoals in lid 5.3.1 bedoeld, wordt voorts verleend, indien:
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische
waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is
vastgesteld;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door de
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
vrijstelling regels te verbinden, gericht op:
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden
behouden;
2. het doen van opgravingen;
3. begeleiding van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige.
5.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
5.4.1

Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in gronden met de bestemming 'Waarde - archeologie II' zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden met een
grotere planomvang dan 50 m² uit te voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 35 cm, waartoe worden gerekend het
afgraven, woelen, mengen, egaliseren en ontginnen en aanleggen van drainage, tenzij deze
werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor afwijking, zoals in
lid 5.3 bedoeld, is verleend;
b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
5.4.2

Uitzondering op het aanlegverbod

Het verbod, zoals in lid 5.4.1 bedoeld, is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
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b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
5.4.3

Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 5.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager
van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader
archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden
aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden een
rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel
van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het
behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het
begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige.
5.5

Wijzigingsbevoegdheid

5.5.1

Verwijderen bestemming

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken van de bestemming Waarde archeologie II geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien:
a. uit nader archeologische onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn;
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.
5.5.2

Wijzigen bestemming

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Waarde - archeologie II wijzigen in een andere
bestemming Waarde - Archeologie teneinde grotere of kleine oppervlaktes en/of dieptes toe te staan
zoals genoemd onder 5.2 en 5.4.1 teneinde de archeologische waarden op een andere wijze te
beschermen en veiligstellen, indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse
andere archeologische waarden aanwezig zijn.
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Artikel 6
6.1

Waarde - cultuurhistorie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en de
veiligstelling van de cultuurhistorische waarden welke samenhangen met het beschermde dorpsgezicht.
6.2

Bouwregels

Voor het bouwen op de in lid 6.1 bedoelde gronden gelden, naast en mogelijk in afwijking van het
bepaalde elders in deze regels, de volgende regels:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

bestaande kapvormen en dakhellingen mogen niet worden veranderd;
bestaande goot- en bouwhoogten mogen niet worden veranderd;
hoofdgebouwen mogen niet worden uitgebreid;
de gevelindeling van gebouwen mag niet worden gewijzigd;
het bouwen van dakkapellen en het veranderen van bestaande dakkapellen, is niet toegestaan;
luifels, zonneschermen, reclame aan de gevel en losse reclame-elementen in de openbare ruimte,
anders dan reeds bestaand, zijn niet toegestaan;
g. de afstand van gebouwen tot aan het hart van de stam van de met de aanduiding ' monumentale
boom' aangeven monumentale bomen, dient ten minste 8 m te bedragen.
h. het bepaalde in lid 6.2 onder g is niet van toepassing als een monumentale boom na het verlenen
van een omgevingsvergunning is verwijderd en herplanting op dezelfde plaats als voorwaarde in de
desbetreffende vergunning is opgenomen.
6.3

Afwijken van de bouwregels

6.3.1

Algemeen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 met dien
verstande dat de waarden die samenhangen met het beschermd dorpsgezicht hierdoor niet mogen
worden aangetast en dat de maximale maten zoals elders in deze regels bepaald in acht worden
genomen. Op deze bevoegdheid tot afwijken is lid 6.3.2 van toepassing.
6.3.2

Adviesprocedure

a. de bevoegdheid tot afwijken zoals bedoeld in lid 6.3.1, wordt uitsluitend toegepast indien vooraf
advies is ingewonnen bij de Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit over de vraag of de met het
beschermde dorpsgezicht samenhangende waarden niet onevenredig worden aangetast.
b. in het advies van de Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit wordt getoetst aan het
Beeldkwaliteitplan Bergen Centrum d.d. december 2009 en worden de volgende waarden betrokken:
1. het kleinschalige, besloten en intieme karakter van de bebouwingsring rondom de Ruïnekerk;
2. de verscheidenheid aan functies in de bebouwingsring rondom de Ruïnekerk;
3. het contrast tussen het groene rustpunt van de Ruïnekerk en de levendige buitenring;
4. het contrast tussen de ovale accentuering van de Ruïnekerk door bomen en de rechthoekige
vorm van het plein, waardoor de aanwezigheid van de kerk op het hoogste punt van het oude
dorp wordt verbijzonderd;
5. de traditionele kleinschalige woonhuizen met bedrijfsfunctie op de begane grond, die
grotendeels bestaan uit één bouwlaag met een vaak steile kap, waarbij de nok bij smallere
panden meestal loodrecht op en bij bredere panden meestal evenwijdig aan de straat is gericht;
6. het afwisselende bebouwingsbeeld door de opbouw van de pleinwanden uit afzonderlijke
panden;
7. de ligging van de bebouwing dicht op elkaar en dicht op de weg;
8. de verspringende rooilijnen met knikjes en uitsparingen;
9. de variatie in kapvorm, kaprichting, topgevels en dakkapellen; de variërende perceelsbreedten
van gemiddeld 7 tot 10 m en ingeval van bijzondere bebouwing bredere percelen;
10. kenmerkende smalle tussenruimten (stegen) ter plaatse van niet-aaneengesloten gebouwen;
11. de zorgvuldige detaillering van de oudere bebouwing;
12. de situering van oudere dorpsbebouwing langs de oude uitvalswegen;
13. de wegenstructuur welke te herleiden is naar de historische verbindingen tussen de
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verschillende buurtschappen en richting de Ruïnekerk;
14. de boombeplanting en de inrichting van de openbare ruimte;
15. het onderscheid in de bestrating tussen het voetgangersgebied en het gebied voor het overige
verkeer;
16. de zichtlijnen naar het plein.
6.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
6.4.1

Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende
werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem met meer dan 30 cm;
b. het aanleggen, herprofileren, verleggen en verbreden van wegen en paden;
c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen op gronden met de bestemming Tuin indien de totale
oppervlakte meer dan 5% van de oppervlakte van het perceel bedraagt;
d. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
e. het verwijderen of veranderen van stoepen, beeldbepalende tuinmuren, hardstenen stoepranden,
stoeppalen en daarmee gelijk te stellen historische elementen in of grenzend aan het openbaar
gebied.
6.4.2

Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 6.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a.
b.
c.
d.

normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning;
voor zover ze betrekking hebben op het slopen van gebouwen: ze dienen ter uitvoering van een
bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend.

6.4.3

Adviesprocedure

De omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 6.4.1 wordt uitsluitend verleend indien uit een advies van
de Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit blijkt dat de met het beschermde dorpsgezicht
samenhangende waarden niet onevenredig worden aangetast. De waarden die samenhangen met het
beschermde dorpsgezicht en die bij het advies van de Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit worden
betrokken, worden getoetst aan het Beeldkwaliteitplan Bergen Centrum d.d. december 2009.
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Hoofdstuk 3
Artikel 7

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 8
8.1

Algemene bouwregels

Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten

Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge
de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en
oppervlaktematen afwijken van de maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de betreffende
bestemming, geldt dat:
a. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten hoogste
toelaatbaar worden aangehouden;
b. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten minste
toelaatbaar worden aangehouden.
c. in geval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde
plaats plaatsvindt.
d. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit
plan niet van toepassing.
8.2

Hoogte aanduidingen

8.2.1

Goot- en bouwhoogten

Voor de ten hoogste toelaatbare hoogte van gebouwen dienen – tenzij in hoofdstuk 2 van de regels
anders is bepaald – de met de maatvoeringsaanduiding (m) aangegeven hoogten in acht genomen te
worden.
8.2.2

Kap

Voor zover een goothoogte is aangegeven dienen de hoofdgebouwen met een kap te worden afgedekt.
Voor zover uitsluitend een bouwhoogte is aangegeven mogen de hoofdgebouwen worden voorzien van
een platte afdekking.
8.2.3

Afwijken van de bouwregels

a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.2.2 juncto
artikel 1.33 ten behoeve van het realiseren van andere kapvormen, met dien verstande dat:
1. de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte niet mag worden overschreden;
2. afwijking niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de ruimtelijke karakteristiek van
de omgeving;
3. afwijking niet mag leiden tot onevenredige aantasting van de gebruikswaarde van naburige
percelen;
4. de adviesprocedure zoals opgenomen in artikel 6.3.2 van toepassing is
b. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.1 juncto
artikel 2.5 ten behoeve van het realiseren van een gevelopbouw met dien verstande dat:
1. de breedte van de gevelopbouw maximaal 20% van de gevelbreedte mag bedragen;
2. de aangegeven maximale bouwhoogte niet mag worden overschreden;
3. afwijking niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de ruimtelijke karakteristiek van
de omgeving;
4. afwijking niet mag leiden tot onevenredige aantasting van de gebruikswaarde van naburige
percelen;
5. de adviesprocedure zoals opgenomen in artikel 6.3.2 van toepassing is.
8.2.4

Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van de verbeelding en hoofdstuk
2 worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen,
funderingen, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m
bedraagt;
b. tot gebouwen behorende erkers, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt en de
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oppervlakte niet meer dan 6 m²;
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m
bedraagt.
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Artikel 9

Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor:
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is
voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m
bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.
c. de omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan
aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en
bouwwerken;
d. de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend toegepast indien vooraf advies is ingewonnen bij de
Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit over de vraag of de met het beschermde dorpsgezicht
samenhangende waarden niet onevenredig worden aangetast.
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Artikel 10
10.1

Algemene wijzigingsregels

Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding bestemmingsgrenzen

a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een
technisch betere realisering, waaronder begrepen de isolatie van panden, van bestemmingen of
bouwwerken, waaronder de mogelijkheid tot isoleren van gebouwen, dan wel voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen
echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden
vergroot;
b. de bevoegdheid tot wijziging wordt uitsluitend toegepast indien vooraf advies is ingewonnen bij de
Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit over de vraag of de met het beschermde dorpsgezicht
samenhangende waarden niet onevenredig worden aangetast.
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Artikel 11
11.1

Overige regels

Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de
bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft:
a. brandweeringang;
b. de ruimte tussen bouwwerken;
c. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.
11.2

Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment
van vaststelling van het plan.
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Hoofdstuk 4
Artikel 12
12.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen,
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de
dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal
10%;
c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar die zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
12.2

Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten
of te laten hervatten;
d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het Bestemmingsplan Kerkepad 1'.
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