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Samenvatting 

De gemeenteraad van Bergen heeft o p 29 september 2020 het bestemmingsplan 

"Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vr i jkomende Locaties" en de planMER 

opn ieuw vastgesteld. De Afdel ing bestuursrechtspraak van de Raad van State had in 

de uitspraak van 11 september 2019 (nr. 201801829/1/R1) het vaststel l ingsbesluit van 

14 december 2017 omt ren t het eerdere bestemmingsplan "Voetbalcomplex Egmond 

aan den Hoef en vr i jkomende Locaties" verniet igd. STAB heeft in de procedure van het 

eerdere bestemmingsplan een verslag ui tgebracht (STAB-40676 van 15 januar i 2019). 

Appel lanten Gebr. Pepping, Wul lems e.a. en LTO Noord hebben desti jds ook beroep 

ingesteld tegen het vaststel l ingsbesluit van 14 december 2017. 

Met het voor l iggende vaststel l ingsbesluit beoog t verweerder de door de Afdel ing 

aangegeven tekor tkomingen in het plan te herstellen, voo rzove r die de Afdel ing bij 

het vor ige plan had geconstateerd. Verder zijn aan het plan onderzoeken/analyses 

toegevoegd en zijn enkele paragrafen in de plantoel icht ing geactualiseerd. 

De Afdel ing heeft STAB gevraagd een onderzoek in te stellen en de bev ind ingen 

daarvan kenbaar te maken in een conceptverslag. De reacties van part i jen worden 

verwerkt in een def ini t ief verslag. Het onderzoek dient te zijn gericht op 

beantwoord ing van de vo lgende vraag: 

"Beschrijf de gevolgen van het bestreden besluit, voor zover nodig voor de behandeling 

van deze zaak, mede in het licht van de uitspraak van de Afdeling van 11 september 

2019, nr. 201801829/1/Rl" 

In het verslag is ingegaan op de vo lgende onderwerpen: 

Veldbehoefte 

Uit de berekening van verweerder met de KNVB-rekentool bli jkt dat behoef te is aan 5 

velden. Het is denkbaar maar niet zeker dat de komende jaren minder teams en /o f 

minder teams op zaterdag (willen) spelen. In dat geval zijn maar 4 velden 

noodzakeli jk, ook als het aantal leden in de toekomst zou dalen als gevolg van een 

afname van de j eugd in de directe omgev ing . De keuze voor de locatie komt niet 

enkel voor t uit de berekende behoef te aan 5 velden. Het is naast de centrale l igging 

en de mogel i jkheid voor een t ransfer ium ook de wens van de clubs o m met de 

fusieclub te beginnen op een nieuwe locatie. Deze belangen heeft verweerder 

a fgewogen tegen de belangen van appel lanten. 
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Agrar ische aspecten 

Het voetbalcomplex wo rd t gerealiseerd op g ronden die nu voor de bol lenteelt in 

gebru ik zi jn. Het verlies aan oppervlakte b loembol len w o r d t gecompenseerd door de 

g rond van het vr i jkomende voetbal terrein van Zeevogels (naast het tenniscomplex) en 

een perceel bij de w Sint Adelber t geschikt te maken voor de bloembol lenteel t . Het 

voor l iggende plan voorziet in iets minder {20Zo) feitel i jk bruikbare 

bo l lencompensat iegrond dan volgens de plantoel icht ing is beoogd . 

Op een deel van de compensat iegronden voor de bol lenteel t moe t rekening 

gehouden worden met gezondheidsrisico's o p het tenniscomplex. Om eventuele dr i f t 

van gewasbeschermingsmiddelen naar de tennisbanen zoveel mogel i jk uit te sluiten 

wo rd t gebru ik gemaakt van de al bestaande groene houtwal aan oostzi jde van het 

tenniscomplex en is een enkele haag op de bo l lencompensat iegronden rond de 

oostel i jke zijde van de tennisvelden voorzien. Aan de overige zi jden van het 

tenniscomplex is op grond van het voor l iggende plan onvo ldoende dr i f t reduct ie 

gewaarborgd. 

Het voor l iggende plan ziet niet op de ins tandhouding of verbeter ing van de 

bestaande houtwal op het tenniscomplex. Met het plan is niet verzekerd dat ter 

plaatse van het tenniscomplex sprake zal zijn van een goed (gezond) 

sportverbl i j fskl imaat. 

O m de gezondheidsrisico's op het voetbalcomplex in beeld te brengen heeft 

onderzoeksbureau SPA gebru ik t gemaakt van het onderzoeksrappor t PRI 610. In d i t 

rappor t is ook een model voor de dr i f reduct ie voor w indhagen opgenomen . De 

dr i f t reduct ie voor w indhagen kan echter op g rond van recente uitspraken niet wo rden 

gebru ik t voor het onderzoek van het voetbalcomplex. De gemeente heeft een 

aanvul lende onderzoek "Locatiespecifieke onderbouw ing spui tzone bij 

voetbalcomplex" laten ui tvoeren door Ad romi . Adromi gaat niet uit van de meest 

toxische gewasbeschermingsmiddelen die in de b loembol lentee l t zijn toegelaten en 

dr i f t is niet in het onderzoek gemodel leerd. In beide onderzoeken is de 

voorwaardel i jke dr i f t reduct ie van 93,75^» bij w indhagen onvo ldoende aannemeli jk 

gemaakt . Dit neemt niet weg dat aan de voorwaardel i jke verpl icht ing in het 

voor l iggende plan van een dubbele windhaag, een houtsingel of een construct ie met 

een vergel i jkbare f i l terende werk ing (van 93,759e-) voldaan moet worden o m de voor 

"Sport" aangewezen gronden als zodanig te mogen gebruiken. 
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Met het plan is niet verzekerd dat ter plaatse van het tenniscomplex sprake zal zijn van 

een goed (gezond) sportverbl i j fskl imaat, omda t alleen aan de oostzi jde van het 

tenniscomplex de aanleg van een windhaag met een dr i f t reduct ie van 7 5 X is 

vastgelegd. 

Het bestemmingsplan voorziet niet in rechtstreekse bouwmoge l i j kheden ter plaatse 

van het voetbalcomplex waardoor personen zich in gebouwen of onder 

overkappingen kunnen bevinden die niet beschermd worden door de dr i f twerende 

hagen met een hoogte van 2,5 meter. Ter plaatse van mogel i jke t r ibunes op het 

tenniscomplex is het niet zeker of de geprojecteerde 2,5 meter hoge dr i f twerkende 

haag aan de oostzi jde afdoende bescherming zal bieden tegen de blootstel l ing aan 

dr i f t van gewasbeschermingsmiddelen. 

Transfer ium 

Het gebruik van het parkeerterrein op het voetba lcomplex als t ransfer ium leidt niet t o t 

een grotere verkeersaantrekkende werking dan die van het voetbalcomplex zelf. Het 

gebru ik als t ransfer ium kan zelfs leiden to t een afname van het aantal autoki lometers 

omda t de laatste ki lometers naar het strand met de bus of per fiets worden afgelegd. 

De gevolgen van het gebruik van het parkeerterrein voor de verkeersafwikkel ing zijn 

dan ook minimaal . Ook neemt het aantal parkeerbewegingen op het parkeerterrein 

vanwege de beschikbaarheid van 50 extra parkeerplaatsen voor het t ransfer ium niet 

toe omda t bij het gebruik van het parkeerterrein als t ransfer ium het dubbe lgebru ik 

van de parkeerplaatsen beperkter is dan bij het gebru ik van het parkeerterrein voor 

het voetbalcomplex. Wel zal als gevolg van het gebru ik van het t ransfer ium op een 

beperkt aantal extra dagen per jaar op het voetbalcomplex geparkeerd worden. In het 

verslag word t het s tandpunt van verweerder onderschreven dat het intensievere 

gebruik van het parkeerterrein op het voetbalcomplex als t ransfer ium opweegt tegen 

het beperken van verkeers- en parkeerproblemen in Egmond aan Zee. 

Natuur 

In het verslag is geconstateerd dat weliswaar is u i tgegaan van een referentiesituatie in 

2004, maar dat de u i tgangspunten in die situatie overeenkomen met de feiteli jk 

bestaande, planologische legale situatie. Voor de bepal ing van de ammoniakemissie 

uit mest d ie word t aangewend op de bol lengronden is een percentage van 2 gebruik t . 

Uit de stukken bli jkt niet waarop di t percentage is gebaseerd. Verder is bij de bepal ing 

van de omvang van deze emissies geen rekening gehouden met wisselteelt op de 

bo l lengronden, al staat daarmee niet vast dat van een lagere emissie had moeten 

worden ui tgegaan. Ook is geen rekening gehouden met de mogel i jkheid dat 
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natuurgrasvelden op het beoogde spor tcomplex bemest zullen worden en dat daarbi j 

ammoniakemissies zullen op t reden. Dat voor het gasverbruik van de bestaande 

sportcomplexen kengetal len zijn gebruikt , is niet bezwaarlijk. In het st ikstofonderzoek 

is geen rekening gehouden met de werkzaamheden die in de aanlegfase nodig zijn op 

de drie bestaande spor tcomplexen. Voor de aanlegfase is in de berekening een duur 

van 15 maanden gehanteerd. Niet is gebleken dat dat een onjuist u i tgangspunt is. 

Verweerder heeft desgevraagd een berekening overgelegd waarbi j de realisatiefase in 

een enkel kalenderjaar is gemodel leerd . In het st ikstofonderzoek is geen rekening 

gehouden met overlap tussen de realisatiefase van het nieuwe voetba lcomplex en het 

gebru ik van de bestaande voetbalcomplexen. In het verslag is geconstateerd dat het 

aantal verkeersbewegingen van 300 mv t /e tm vanwege het voetbalcomplex waarop 

het st ikstofonderzoek is gebaseerd, realistisch kan worden geacht. In het 

st ikstofonderzoek zijn de activi teiten in het kader van de aanlegfase van het 

c lubgebouw en de t r ibune gemodel leerd op een locatie die ongeveer 35 meter ten 

oosten (en dus verder van het Natura 2000-gebied) van het daartoe bestemde 

bouwvlak ligt. 

Niet is ui tgesloten dat het plan vanwege de geluidsbelast ing op nabij gelegen 

natuurgebied leidt to t negatieve effecten op broedvogels die thans nabij het beoogde 

voetbalcomplex voorkomen. Of en waarom bij het beoordelen van de gevolgen van 

geluidsverstor ing van het plan zou moeten worden ui tgegaan van de betrekkel i jk 

strenge 40 dB-contour, zoals appel lanten stellen, bl i jkt niet uit hetgeen zij hebben 

aangevoerd. 

In het kader van de l ichtuitstral ing van het voetbalcomplex is in het verslag 

vastgesteld dat de 'grenswaarde' van 2 lux uit de Richtlijn l ichthinder die verweerder 

bij de beoordel ing van de gevolgen van het plan heeft betrokken, geen betekenis 

heeft voor de bescherming van natuur. De strenge norm van 0,1 lux die volgens 

appel lanten gehanteerd moet worden , word t slechts in ger inge mate overschreden. 

Niet is gebleken dat ter plaatse van het Natura 2000-gebied zodanig voor 

l ichtverstoring gevoel ige soorten voorkomen, dat aanleiding bestaat voor de stel l ing 

dat de l ichtsterkte zal leiden to t negatieve effecten op die soorten. 

Geluid 

In het verslag is naar aanleiding van de beroepen van Wul lems e.a. en Gebr. Pepping 

ingegaan op het geluid van de scheidsrechtersfluit. Geconcludeerd is dat het gelu id bij 

de oml iggende won ingen duidel i jk hoorbaar kan zijn en daardoor als hinderl i jk kan 

worden ervaren, maar dat het niet redelijk is om van een toeslag van 5 dB voor 

impulsacht ig geluid of tonaal gelu id toe te passen. Het is in essentie een piekgelu'rd en 

in de onderzoeken van Rho is het gelu id ook als zodanig beoordeeld, zonder 
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toepassing van een toeslag. Verder is geconcludeerd dat in het nader onderzoek van 

Rho voor wedstr i jden is ui tgegaan van het gebruik van een stillere f lui t met een 

bronvermogen van maximaal 116 dB(A); d i t o m te kunnen vo ldoen aan de waarden 

voor het maximale geluidniveau. Deze maatregel is niet geborgd in de planregels. In 

het verslag is aangegeven dat het niet mogel i jk l i jkt een dergel i jke maatregel met een 

maatwerkvoorschr i f t op g rond van het Act iv i te i tenbeslui t voor te schrijven, zoals 

verweerder voornemens is. Wel zou de maatregel verpl icht gesteld kunnen worden 

langs privaatrechtel i jke weg. 

Het gebruik van een scheidsrechtersfluit t i jdens t ra in ingen bli jkt niet mogel i jk te zijn, 

o m d a t di t leidt to t overschri jd ingen voor het maximale geluidniveau in de 

avondper iode. Daarom heeft verweerder met de verenigingen afgesproken dat t i jdens 

t ra in ingen geen scheidsrechtersfluit gebruik t mag worden . Dit u i tgangspunt is in een 

gespreksverslag vastgelegd, maar is niet in de planregels geborgd . De gemeente is 

voornemens deze gebruiksbeperk ing privaatrechtel i jk te borgen. 

Over de situatie van Gebr. Pepping is geconcludeerd dat niet voor onaanvaardbare 

gelu idhinder hoeft te worden gevreesd, nu bij hun (bedri j fs)woning ruimschoots wo rd t 

vo ldaan aan de r ichtwaarden uit de VNG-brochure. Er is voorts geen aanleiding dat 

het gelu id van het voetbalcomplex de bedri j fsvoering van Gebr. Pepping zal 

be lemmeren. 

Overige onderwerpen 

Tot slot is in het verslag vermeld dat de gemeente als eigenaar van de betrokken 

g ronden en als opdrachtgever van de ontwikkel ingen het bestemmingsplan 

ui tvoerbaar acht. De gemeenteraad heeft de benod igde middelen beschikbaar 

gesteld, dan wel gereserveerd. 

De ruimere bouwmogel i j kheden die het plan na afwi jk ing biedt voor bouwwerken, 

geen gebouwen zi jnde, mogen benut worden als dat niet leidt t o t onevenredige 

aantast ing van de ter plaatse aanwezige ruimtel i jke kwaliteit. 
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1 Inleiding 

1.1 Bestreden besluit 
Het besluit van de raad van de gemeente Bergen van 29 september 2020 to t 

gewi jz igde vaststell ing van het bestemmingsplan "Voetbalcomplex Egmond aan den 

Hoef en vr i j komende Locaties", de planMER (inclusief aanvul l ing hierop) en de over ige 

b i jbehorende stukken. 

1.2 Appellanten 

» Firma Gebr. Pepping te Egmond aan den Hoef, en haar vennoten de heer 

T.M.M. Pepping en de heer J.L.M. Pepping, ver tegenwoord igd door S. Smit van 

Schenkeveld Advocaten; 

« C.P.J. Wul lems, L.R.EJ. Versteegh, L.G.A. Tönis, H.H. Janssen, P.B. Bakker en P.B. 

Hoogenwerf , allen wonende te Egmond aan den Hoef, ver tegenwoord igd doo r 

J.E. Hamann van Delissen Martens advocaten en belastingadviseurs B.V.; 

» LTO Noord . 

1.3 Onderzoeksopdracht 
Bij brief van 6 ju l i 2021 heeft de Afdel ing bestuursrechtspraak van de Raad van State 

STAB benoemd als deskundige. De Afdel ing verzoekt STAB een onderzoek in te stellen 

en de bevindingen daarvan kenbaar te maken in een conceptverslag. Het 

conceptverslag moet naar parti jen worden gestuurd met de gelegenheid o m daarop 

te reageren. In het defini t ieve verslag word t ingegaan op de reacties. Het def ini t ieve 

verslag word t , samen met het conceptverslag en de eventuele reacties daarop van 

part i jen, verstuurd naar de Afdel ing. 

Het onderzoek dient te zijn gericht op beantwoord ing van de vo lgende vraag: 

"Beschrijf de gevolgen van het bestreden besluit, voor zover nodig voor de behandeling 

van deze zaak, mede in het licht van de uitspraak van de Afdeling van 1 7 september 

2019, nr 201801829/1/Rl" 

1.4 Het bestemmingsplan 
Het voor l iggende bestemmingsplan biedt het planologisch jur id isch kader voor de 

ontwikkel ing van een nieuw voetbalcomplex met vijf velden aan de zuidwestzi jde van 

de kern Egmond aan den Hoef. Het voetbalcomplex moet plaats gaan bieden aan een 

vereniging die zal ontstaan uit de fusie van drie Egmondse voetbalverenig ingen, Sint 
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Adelbert , Zeevogels en Egmondia. De gronden waarop het voetbalcomplex is 

voorzien, worden thans gebru ik t voor b loembol lenteel t . 

De aanleiding voor de vaststell ing van het voor l iggende bestemmingsplan is de 

verniet ig ing door de Afdel ing bestuursrechtspraak van de Raad van State van het 

vaststell ingsbesluit van de raad van 14 december 2017 van het vor ige 

bestemmingsplan "Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vr i jkomende Locaties" 

(zie de uitspraak met nummer 201801829/1/R1 van 11 september 2019). Appel lanten 

Gebr. Pepping, Wul lems e.a. en LTO Noord waren toen ook in beroep. 

De Afdel ing heeft het vor ige besluit verniet igd omdat : 

» een schrifteli jke ins temming door de colleges van de gemeenten in de betrokken 

regio ontbrak (r.o. 6.3); 

» het gebruik van het parkeerterrein als transfer ium niet a fdoende was onderzocht 

(r.o. 11.3); 

» niet was onderzocht in hoeverre de gezondheidsrisico's op de tennisvelden in de 

weg staan aan het gebru ik van gronden van het complex Zeevogels voor 

bol lenteel t (r.o. 17); 

» het plan was vastgesteld in stri jd met artikel 2.8, derde lid, van de Wet 

natuurbescherming, o m d a t verwezen werd naar de passende beoordel ing die ten 

grondslag ligt aan het PAS (r.o. 20). 

Het p langebied van het voor l iggende plan is niet gewi jz igd ten opzichte van het 

vor ige plan en omvat naast de g ronden van het nieuwe voetbalcomplex ook de 

huid ige voetbalvelden van de drie genoemde clubs (de vr i jkomende locaties). De 

g ronden van de nieuwe locatie hebben wederom voornamel i jk de bestemming 

"Sport" gekregen en de drie velden van voetbalverenig ing Egmondia aan de 

noordoostz i jde van de bebouwde kom van Egmond aan Zee hebben in het 

voor l iggende plan wederom de bestemming "Natuur" gekregen. De vier velden van 

voetbalvereniging Zeevogels aan de Hogedi jk hebben opn ieuw de bestemming 

"Agrarisch - Bol lenconcentrat iegebied" gekregen en de drie velden van 

voetbalvereniging Sint Adelber t in het landeli jk gebied ten noorden van de bebouwde 

kom van Egmond-Binnen de bestemmingen "Agrarisch - We ideg rond" en "Agrarisch -

Bol lenconcentrat iegebied". 

Wel zijn de planregels op onderdelen gewi jz igd ten opzichte van het voorgaande 

plan. Zo is artikel 3 ("Agrarisch - Bol lenconcentrat iegebied") in lid 3.1 een nieuw 

onderdeel (d) toegevoegd waarmee voorzien is in de mogel i jkheid van een 2,5 m 

hoge windhaag op gronden met de aanduid ing "specifieke vorm van groen -

w indhaag" . In het aangepaste artikell id 3.3.2 is de voorwaardel i jke verpl icht ing 

opgenomen die ziet op de aanleg van een windhaag. Verder is in de specifieke 
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gebruiksregels in artikel 4 ("Agrar isch - Weidegrond" ) bepaald dat het niet is 

toegestaan om gronden te bemesten en te beweiden (art. 4.3, onder a). 

In artikel 6 ("Sport") zijn de regels voor het t ransfer ium aangepast (art. 6.4.3). 

In de algemene bouwregels (art. 16) en in de algemene gebruiksregels (art. 17) zijn in 

het voor l iggende plan bepal ingen opgenomen over parkeervoorzieningen en het 

laden en lossen (art. 16.3.1, 16.3.2, 17.1.1 en 17.1.2 ), inclusief afwi jk ingsbevoegdheden 

(art. 16.3.3 en 17.1.3). In artikel 17.2 is het str i jdig gebruik bepaald. 

Verder zijn ten behoeve van het nieuwe plan nieuwe onderzoeken verricht. Dit betref t 

de vo lgende onderzoeken: 

» Update quickscan f lora en fauna 2 sport terreinen (bij lage 19 bij de plantoel icht ing); 

» Update ecologisch onderzoek nieuw spor tcomplex en Egmondia (bij lage 20 bij de 

plantoel icht ing); 

« Locatiespecifieke onderbouwing spui tzone bij tennisvelden; (bij lage 21 bij de 

plantoel icht ing); 

» Oplegnot i t ie planMER (bijlage 22 bij de plantoel icht ing); 

» Veldbehoef teberekening 2020 (bij lage 23 bij de plantoel icht ing). 

Als aanvull ing bij het verweerschrif t is nog een rapport van Adromi gevoegd over de 

spuitzone: 

« Rapport "Spuitzone onderzoek bestemmingsplan 'Voetbalcomplex Egmond aan de 

Hoef en vr i jkomende locaties'" van Adrom i d.d. 16 april 2021. 

1.5 Werkwijze 
In verband met het onderzoek is het plangebied bezocht en is gesproken met de 

hierna vermelde personen: 

Partij Personen STAB Datum Wijze 

Verweerder V. Quist 
Z. Hoessain-

L. Lindeman 
M. van der 
Meulen 
I. de Feijter 

K. van Drimmelen 
R. Groeneweg 
B. ter Keurs 
J. Koedoot 
J. Legierse 

6 oktober 2021 Videobellen 

Appellanten 
Wullems e.a. 

C. Wullems 
H. Janssen 

K. van Drimmelen 
R. Groeneweg 

27 september 
2021 

Bezoek ter 
plaatse 

Appellanten 
Gebr. Pepping 

J. Pepping 
C. Pepping 

K. van Drimmelen 
R. Groeneweg 

27 september 
2021 

Bezoek ter 
plaatse 

Tabel 7.7: overzicht gevoerde gesprekken 
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Th. Pepping 

LTO-Noord P. de Vries K. van Drimmelen 
R. Groeneweg 

27 september 
2021 

Bezoek ter 
plaatse 

Voor het gesprek met verweerder heeft STAB schrifteli jke vragen gesteld. De vragen 

zijn doorverweerder schrifteli jk beantwoord (zie bij lage STAB-1 van di t verslag). Verder 

heeft verweerder desgevraagd een aantal stukken aangeleverd. Deze stukken zijn als 

bij lage bij d i t verslag gevoegd. 

STAB heeft het conceptverslag (bij lage STAB-7 bij di t verslag) aan part i jen gezonden 

met de mogel i jkheid een reactie in te dienen. Zowel verweerder als appel lanten 

hebben reacties ingediend. STAB heeft de reacties van part i jen beantwoord in de 

reactietabellen, en daarbi j aangegeven als de reactie leidt t o t een aanpassing van het 

verslag. De ingevulde reactietabel is appendix achter d i t verslag gevoegd. 

1.6 Bijzonderheden 
STAB heeft in de voorgaande procedure een verslag u i tgebracht (verslag STAB-40676 

van 15 januar i 2019). Het verslag is bij part i jen en de Afdel ing bekend en om die reden 

niet als bi j lage bij d i t verslag gevoegd. Bij de bespreking van de bezwaren zal waar 

nodig verwezen worden naar passages uit het vor ige verslag. 

1.7 Opzet van het verslag 
Per hoofdstuk is ingegaan op de onderwerpen veldbehoef te, agrarische aspecten, 

t ransfer ium, natuur en gelu id. In het laatste hoofdstukken zijn enkele overige 

onderwerpen besproken. 

Gelet op de onderzoeksvraag is in het verslag niet ingegaan op de bezwaren van 

appel lanten over de gevo lgde procedure. 
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2 Veldbehoefte 

2.1 Geschilbeschrijving 
Appel lanten Gebr. Pepping en appel lanten Wullems e.a. bestri jden de behoef te aan 

vijf voetbalvelden en de daaraan ten grondslag l iggende veldbehoef teberekening. Als 

nameli jk volstaan kan worden met minder velden, komen volgens appel lanten ook 

andere locaties in aanmerking voor de fusieclub. 

Volgens appellanten Gebr. Pepping stelt de gemeente dat een behoef te bestaat aan 5 

voetbalvelden. Die behoef te is gebaseerd op een berekening met de KNVB-rekentool 

die eerder in het kader van het vor ige bestemmingsplan is gemaakt en een nieuwe 

berekening van 28 augustus 2020 die als bij lage 23 bij de toel icht ing van het 

voor l iggende plan is gevoegd.
1 Volgens appel lanten klopt ook deze nieuwe 

berekening niet omdat verkeerde ui tgangspunten zijn gehanteerd. De raad is bij de 

berekening uitgegaan van 60 (zaterdag)teams en een behoef te van 5 velden. Het 

aantal teams is volgens opgave van de verenigingen en volgens de app Voetbal.nl 

kleiner (zie de opsomming op bladzi jde 28 van het beroepschri f t) . Ook is het aantal 

leden gedaald sinds het vor ige besluit. Dat zou bli jken uit de beantwoord ing van het 

col lege van 21 september 2020 van de vraag over het aantal veld-voetbal lende leden. 

Uit een contra-berekening die appel lanten hebben gedaan met dezelfde KNVB-

rekentool bli jkt een veldbehoef te van slechts 4 velden nu zij uit zijn gegaan van het 

aantal van 52 teams. Appel lanten verwijzen voor hun standpunt naar het vor ige STAB-

verslag waarin ook is aangegeven dat het aantal teams volgens opgave van de KNVB 

hoger is dan het aantal teams volgens de app Voetbal.nl en opgave van de 

verenig ingen zelf en dat het niet is uitgesloten dat vanwege demograf ische 

ontwikkel ingen het ledental gedurende de planper iode kan afnemen. Hierdoor is de 

veldbehoef te dus niet 5 maar 4 velden, aldus appel lanten. 

Ook appel lanten Wullems e.a. bestr i jden dat 5 velden nodig zijn. Zij hebben zelf 

twee berekening gemaakt met de KNVB-rekentool ui tgaande van 60 teams waar een 

lagere veldbehoef te van 4 velden uit blijkt. Tijdens het locat iebezoek hebben zij nog 

een recentere berekening met de KNVB-tool met de gegevens van 2021 overhandigd 

waarui t ook een veldbehoef te van 4 velden bli jkt (bij lage STAB-2).
2 Appel lanten stellen 

1 De rekentool is te vinden op www.knvb.nl. 
2 In hun reactie op het concept-verslag geven appellanten aan dat ze nog een berekening met de KNVB-

tool hebben uitgevoerd met de door de KNVB aangegeven optimale verdeling. Hieruit blijkt ook een 

behoefte van 4 velden. 

STAB-41247 ļ 24 november 2021 | 12 



m m 

dat het u i tgangspunt van 60 (zaterdag)teams niet k lopt, maar 51 teams zijn 

ingeschreven voor het seizoen 2020-2021. Dit verschil is te verklaren omda t de 

jeugdteams niet in een compet i t ie spelen en daarom ook nog niet ingeschreven staan 

bij de KNVB. 

Verder bl i jkt uit een e-mail van de KNVB dat het aantal actieve leden 743 is en 

hiermee zouden volgens de KNVB wel 65 t o t 74 teams samengesteld kunnen worden. 

Dit is volgens appel lanten slechts een v ingeroefening. Bij de berekening van het aantal 

teams bli jkt de KNVB nameli jk uit te zijn gegaan van leeft i jdscategorie zonder te kijken 

in welke teamcategor ie ze spelen. Ook het aantal leden is niet bepalend voor de 

veldbehoef te, maar het aantal en het soort teams. Kor tom, het aantal van 65 to t 74 

teams en daarmee de ve ldbehoef te van meer dan 4 velden is niet deugdel i jk 

onde rbouwd en kan door de KNVB niet bevest igd worden, aldus appel lanten. 

Over de door verweerder gesignaleerde tendens dat meer op de zaterdag word t 

gevoetbald dan op de zondag stellen appel lanten dat dat komt omda t de ledentallen 

terug lopen en de clubs daardoor meer velden ter beschikking hebben dan 

noodzakeli jk. Dit is geen tendens: op zaterdag ontstaat momentee l meer ruimte o m te 

voetbal len. 

In het verweerschrif t is aangegeven dat de Afdel ing al heeft geoordee ld dat het 

rekenprogramma van de KNVB (KNVB-rekentool) gebru ik t mag worden om de 

ve ldbehoef te te berekenen. De raad mocht de behoef te op het m o m e n t van 

vaststell ing van het plan in aanmerking nemen. Dat eventueel enkele jaren na 

planvaststel l ing de ve ldbehoef te kan dalen als gevolg van een kr impende bevolking 

doet daar niet aan af. 

Voor het (voorl iggende) reparatieplan heeft verweerder weer gebruik gemaakt van 

deze rekentool en een actualisatie u i tgevoerd waarbi j is u i tgegaan van recente 

gegevens. Hierbij zijn alleen het aantal ingeschreven teams meegenomen voor het 

seizoen 2020-2021 en niet het aantal actieve leden dat staat ingeschreven. Dit zijn 60 

teams in plaats van het hogere aantal dat is vermeld in de e-mail van de KNVB (waar 

appel lanten Pepping naar verwijzen). Uit de berekening vo lg t een ve ldbehoef te van 

4 , 1 . Dit is afgerond 5 (wedstr i jd)velden en daarnaast zijn er nog 3 trainingsvelden 

nodig , in totaal dus 8 velden. Omda t naast grasvelden ook (mult i funct ionele) 

kunstgrasvelden worden aangelegd zal 5 velden in totaal vo ldoende zijn. 

Verder geeft verweerder aan dat een verschuiving gaande is van het zondag- naar het 

zaterdagvoetbal , di t bli jkt ook uit onderzoeken van de KNVB en na de fusie in Egmond 

wil len ook diverse teams overstappen naar de zaterdag. De zaterdagcompet i t ie is 

bepalend voor de uiteindel i jke ve ldbehoef te. 
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Over de plotsel inge dal ing van het aantal leden die in het beroepschr i f t van 

appel lanten Pepping is genoemd geeft verweerder aan dat het col lege per abuis in 

september 2020 een verkeerd aantal leden heeft vermeld. Dat aantal is bijgesteld 

omda t nu alleen de spelende leden mee zijn geteld. 

2.2 STAB-verslag 40676 
In paragraaf 2.2.3 van het vor ige STAB-verslag (met nummer STAB-40676) is ingegaan 

op de veldbehoef te berekening. Samengevat is in het verslag opgemerk t dat 

verweerder met behulp van een rekentool van de KNVB heeft berekend dat de 

fusieclub behoefte heeft aan vijf velden. Het aantal teams dat op zaterdag compet i t ie 

speelt is in di t geval bepalend voor de uiteindeli jke veldbehoef te . STAB heeft gesteld 

dat de app Voetbal.nl kan worden beschouwd als een actueel en betrouwbaar middel 

o m de zaterdagteams vast te stellen. 

In het verslag is verder geconstateerd dat een verschil bestaat tussen het aantal 

zaterdagteams bij de drie verenig ingen in het seizoen 2017/2018 volgens de app 

Voetbal.nl en de opgave van de verenig ingen. Ook verschilt de opgave van de 

verenig ingen enigszins van de gegevens over het seizoen 2015/2016 die ten 

grondslag l iggen aan de veldbehoef te berekening van verweerder. Uitgaande van de 

in format ie van de app Voetbal.nl zou sprake zijn van een overschatt ing van het aantal 

zaterdagteams. 

In het verslag is verder vastgesteld dat in de drie Egmondse voetbalverenig ingen 

sprake is van een geprognost iceerde afname van j eugd van 5 t o t 19 jaar met circa 1,4 
0

Zo per jaar. Uit de toel icht ing bij de rekentool bli jkt dat demograf ische ontwikkel ingen 

worden betrokken bij de veldbehoef tebepal ing op langere termi jn . Uit de wijze 

waarop verweerder de veldbehoef tebepal ing heeft vastgesteld bli jkt volgens STAB 

niet dat deze demograf ische ontwikkel ing in aanmerking is genomen. Als dit wel 

w o r d t meegenomen is niet uitgesloten dat de ve ldbehoef te gedurende de 

planper iode zal dalen t o t vier velden. 

2.3 Uitspraak 201801829/1/R1 
In rechtsoverweging 9.1 overweegt de Afdel ing in de uitspraak met nummer 

201801829/1/R1 (ECLI:NL:RVS:2019:3119) dat de gemeenteraad stelt dat hij de 

veldbehoef te heeft berekend aan de hand van een bereken ingsprogramma van de 

KNVB. Verder is met de KNVB afgestemd hoe moet worden omgegaan met 

ledenverlies als gevolg van een fusie. Volgens de raad vo lgde uit het 

berekeningsprogramma dat na de fusie een veldbehoef te bestaat van 4,4, en dus 

afgerond vijf velden. 
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De Afdel ing ziet geen aanleiding voor het oordeel dat de raad, door het 

rekenprogramma van de KNVB toe te passen, op onzorgvuld ige wijze de ve ldbehoef te 

heeft beoordeeld. De omstand ighe id dat wel l icht enkele jaren na het vaststellen van 

het plan als gevolg van een kr impende bevolk ing de ve ldbehoef te zal dalen naar vier, 

doe t er niet aan af dat de raad de behoef te op het momen t van het vaststellen van het 

plan niet in aanmerking heeft kunnen nemen (rechtsoverweging 9.2). 

2.4 De gevolgen 
Het bezwaar van appel lanten gaat niet pr imair om het aantal benod igde velden, maar 

o m de locatiekeuze. Bij een behoef te aan maar vier velden komen volgens hen andere, 

bestaande locaties (de locaties van de oude voetbalclubs) in beeld. Bij de keuze voor 

een van de bestaande locaties w o r d t voldaan aan de ladder voor duurzame 

verstedel i jk ing omdat deze al in stedeli jk gebied l iggen (artikel 3.1.6, tweede lid Bro). 

In deze paragraaf zal ik daarom ingaan op zowel (de berekeningen van) de 

ve ldbehoef te als de locatiekeuze. 

Veldbehoefte 

In paragraaf 2.4.2 van de plantoel icht ing is ingegaan op de veldbehoef te. Een nieuwe 

berekening ten opzichte van het oude bestemmingsplan is u i tgevoerd met het 

rekenprogramma van de KNVB (bij lage 23 bij de toel icht ing, berekening van 28 

augustus 2020). 

In de toel icht ing is beschreven dat in 2017 (ten behoeve van het vor ige plan) een 

berekening is gemaakt waarui t een ve ldbehoef te kwam van 4,4 = 5 speelvelden en 3 

t rainingsvelden. In 2017 is tevens een berekening gemaakt met een percentage van 

lO'^ó ledenverlies. Uit de geactual iseerde berekening van 2020 bli jkt tevens een 

ve ldbehoef te van 4,1 = 5. Er is dus een bl i jvende behoef te aan 5 wedstr i jdvelden, 

daarnaast zijn er 3 trainingsvelden nod ig . In lijn met de ervaringen van de KNVB over 

fusies is er in 2020 niet langer voor gekozen o m hier mee te rekenen o m d a t de 

ervaring leert dat dit ledenverlies bij fusies verwaarloosbaar is. De 

ve ldbehoef teberekening is gemaakt op het aantal ingeschreven teams voor het 

seizoen 2020-2021. Het aantal actieve leden dat ingeschreven is bij de KNVB is hoger 

en leidt t o t een ve ldbehoef te van 4,7 wedstr i jdvelden en 4 t rainingsvelden. Ondanks 

dat een lichte daling waarneembaar is in het aantal leden tussen 2017 en 2020 tevens 

een t rend zichtbaar waarbi j er een toename is in het damesvoetbal en een 

verschuiving van het zondag - naar het zaterdagvoetbal . Dit heeft een gevolg voor de 

ve ldbehoef te op de zaterdag (maatgevende dag), waardoor de ve ldbehoef te minimaal 

5 speelvelden is, zo staat in de toe l icht ing. 
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Uit de uitspraak van de Afdel ing leid ik af dat verweerder het berekeningsprogramma 

van de KNVB mag gebruiken om de veldbehoef te te berekenen. Ook is het vo ldoende 

o m met de KNVB af te stemmen hoe moet worden omgegaan met ledenverlies als 

gevolg van een fusie. De eventuele t e rug loop van leden in de toekomst hoeft niet te 

worden meegenomen. Verweerder mag ui tgaan van de behoef te op het momen t van 

vaststellen van het plan. Wel bli j f t de discussie of in de nieuwe berekening ui tgegaan 

is van het ju iste aantal teams en dan met name op zaterdag. Dit heeft nameli jk 

gevolgen voor het aantal benod igde velden. 

Ten aanzien van de nieuwe veldbehoef teberekening geldt dat gerekend is met 60 

teams. Uit navraag bij verweerder is gebleken dat bij de KNVB inderdaad, zoals 

appel lanten Wullems stellen, slechts 51 teams zijn ingeschreven. De overige 9 teams 

zi jn jongensteams die wel onder l ing (4 tegen 4) wedstr i jden spelen maar niet bij een 

compet i t ie zijn ingeschreven; in de berekening is dit aangegeven als " 0 7 " . 

Zoals in het vor ige verslag al is beschreven in paragraaf 2.2.3 

"ve ldbehoef teberekening" verschilt het aantal teams die zijn ingevoerd in de KNVB-

rekentool van de teams weergegeven op voetbal.nl en de eigen opgave van de clubs. 

Verweerder is uitgegaan van de ingeschreven teams bij de compet i t ie van de KNVB 

zoals bekend op de datum van de vaststell ing van het bestemmingsplan plus de 9 

jongensteams. Uit de stukken bli jkt dat verweerder heeft over legd met de KNVB. De 

KNVB is uitgegaan van de 743 leden en concludeert dat met dit aantal 65 t o t 74 teams 

te vormen zijn. Dit is inderdaad een vingeroefening zoals appel lanten Wullems heeft 

aangeven, in die zin dat aan de hand van het aantal leden niet exact bepaald kan 

worden hoeveel teams er gevormd worden . Wel geldt uiteraard dat hoe meer leden, 

hoe meer teams gevormd kunnen worden . Zoals gezegd heeft verweerder dit aantal 

teams van 65 to t 74 niet aangehouden maar is hij ui tgegaan van 60 teams. Over het 

aantal leden is in het vor ige verslag al opgemerk t dat het aantal (]or\ąè) leden 

mogel i jk in de toekomst zal dalen als gevolg van de afname van de j eugd in de directe 

omgev ing . Dat sprake zal zijn van een dal ing is zeker denkbaar, maar staat niet vast en 

ook niet hoe groo t die dal ing dan zal zijn. Verweerder stelt daar tegenover dat het 

damesvoetbal in popular i te i t wint en wel l icht weer voor meer leden zal zorgen. 

Volgens verweerder spelen 49 teams wedstr i jden op zaterdag en 11 teams 

wedstr i jden op zondag. Appel lanten gaan ook uit van 60 teams maar van meer teams 

o p zondag en minder op zaterdag. Daarom komt bij de berekening van appel lanten 

met 60 teams de veldbehoef te op 4 velden in plaats van 5. Verweerder stelt dat het 

een t rend is o m meer op zaterdag te spelen. Appel lanten menen dat het geen t rend is 

maar dat bij de 'oude' clubs meer op zaterdag word t gevoetbald omda t er nu velden 

vrij zijn o p zaterdag door het te rug lopende aantal leden. Nu er behoef te is o m op 
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zaterdag compet i t ie te spelen in plaats van zondag vind ik het niet onlogisch om uit te 

gaan van meer zaterdagteams. 

Locatiekeuze 

Zoals gezegd is de veldbehoef te van belang voor de locatiekeuze. Als maar vier 

velden nodig zijn (zoals uit de berekeningen van appel lanten vo lgt ) is de locatie aan 

de Hogedi jk, de oude locatie van de Zeevogels ook een opt ie . 3 

Ik merk op dat de locatiekeuze voor het complex aan de Egmonderstraatweg niet 

enkel is ingegeven door de veldbehoef te. Hiervoor verwijs ik naar paragraaf 2.2.4 

" locat iekeuze" van het vor ige verslag waarin de locatiekeuze ten opzichte van de 

andere locaties (oude clublocaties) en de ruimtel i jke gevolgen u i tgebreid zijn 

beschreven. Hieruit vo lg t dat de locatie aan de Egmonderstraatweg (plangebied) een 

meer centrale l igging heeft, het de expliciete keuze is van de clubs (voorwaarde voor 

de fusie), en deze locatie ook als transfer ium kan dienen. Daarnaast speelt ook de 

ui tvoerbaarheid een rol omda t de gronden aan de Egmonderstraatweg e igendom zijn 

van de gemeente. Op de oude locatie van de Zeevogels zijn al 4 velden aanwezig. Ook 

bij behoef te aan vijf velden is deze locatie een opt ie. De locatie zal dan wel u i tgebreid 

en landschappeli jk ingepast moeten worden. Volgens verweerder heeft deze locatie 

minder landschappeli jke meerwaarde en kost deze opt ie meer ge ld. In het vor ige 

verslag is vastgesteld dat di t door verweerder verder niet duidel i jk is onde rbouwd . 

Voor de ladder voor duurzame verstedel i jk ing word t getoetst of sprake is van een 

nieuwe stedeli jke ontwikkel ing en zo ja of deze dan binnen stedeli jk gebied kan 

worden gerealiseerd. Zoals appel lanten in het kader van het vor ige bestemmingsplan 

hebben aangeven betekent de huid ige locatie aan de Egmonderst raatweg een geheel 

n ieuwe stedeli jke ontwikkel ing bui ten stedeli jk gebied. De oude locatie van de 

Zeevogels l igt wel in bestaand stedeli jk gebied. Indien u i tgegaan wo rd t van 4 velden is 

geen sprake van een nieuwe stedeli jke ontwikkel ing op de locatie van de Zeevogels. 

Als de locatie van de Zeevogels u i tgaande van 5 velden r icht ing het zuiden word t 

u i tgebreid, is dat wel een toevoeg ing van stedeli jk geb ied . 4 Ik merk hierbi j op dat alle 

g ronden van de oude locaties van de voetbalclubs met het voor l iggende 

bestemmingsplan in plaats van de bestemming "Sport", een natuur- o f agrarische 

bestemming kri jgen. In die zin wo rd t bij de keuze voor de huid ige locatie g rond 

De overige bestaande locaties zijn te klein voor vier velden, zie het vorige verslag. 

In het vorige verslag is vastgesteld dat een uitbreiding richting het noorden op praktische bezwaren 
stuit. 
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' teruggegeven' aan het bu i tengebied en is per saldo sprake van een afname van 

stedeli jk gebied. 

Samenvattend stel ik vast dat uit de berekening van verweerder met de KNVB-

rekentool bli jkt dat behoef te is aan 5 velden. Het is denkbaar maar niet zeker dat de 

komende jaren minder teams en /o f minder teams op zaterdag (willen) spelen. In dat 

geval zijn maar 4 velden noodzakel i jk, ook als het aantal leden in de toekomst zou 

dalen als gevolg van een afname van de j eugd in de directe omgev ing . De keuze voor 

de locatie komt niet enkel voor t uit de berekende behoef te aan 5 velden. Het is naast 

de centrale l igging en de mogel i jkheid voor een transfer ium ook de wens van de clubs 

o m met de fusieclub te beginnen op een nieuwe locatie. Deze belangen heeft 

verweerder afgewogen tegen de belangen van appel lanten. Omda t het o m een geheel 

n ieuwe fusielocatie gaat v ind ik het logisch dat gekozen is voor een 

toekomstbestend ige locatie in de zin dat vo ldoende ru imte aanwezig is voor de teams 

o m te spelen op een dag dat zij dat wensen. 
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3 Agrarische aspecten 

In di t hoofdstuk word t ingegaan op de bezwaren van appel lanten Wul lems e.a., Gebr. 

Pepping en LTO Noord die betrekking hebben op de agrarische aspecten van het 

voorziene voetbalcomplex en compensat iegronden. 

Appel lant Gebr. Pepping is een bloembol lenteler , die aan de zuidzi jde van het 

voetbalcomplex zijn bedri j f heeft. De bol lenteel tpercelen van het bedri j f bevinden zich 

aangrenzend aan het geprojecteerde voetbalcomplex. Gebr. Pepping hebben thans 

geen gronden nabij de vr i jkomende locaties in e igendom of gebruik. 

Appel lanten Wul lems e.a. wonen in de nabi jheid van het geprojecteerde 

voetbalcomplex. Zij voeren geen agrarische bedri jven. 

Appel lant LTO Noord komt op voor het agrarische belang van de bol lenteel t maar 

ver tegenwoord ig t geen specifiek genoemde agrariërs met (al dan niet) gronden in of 

nabij het plangebied. 

3.1 Geschilbeschrijving 
Appel lanten Wullems e.a., Gebr. Pepping en LTO Noord voeren alle aan dat het plan 

onvo ldoende voorziet in compensat ie van de bol lengronden die door de komst van 

het voetbalcomplex verloren gaan. Appel lant Gebr. Pepping wijst erop dat in de 

Provinciale Ruimteli jke Verordening (PRV) is bepaald dat de bestemming van gronden 

in het bol lenconcentrat iegebied niet zonder onthef f ing van gedeputeerde staten mag 

worden gewijz igd in een bestemming die bol lenteel t verhindert . Ten behoeve van het 

voor l iggende bestemmingsplan is echter geen onthef f ing verleend. 

Verder is volgens appel lanten Gebr. Pepping en LTO Noord in het plan niet duidel i jk 

aangegeven hoe de vr i jkomende gronden geschikt gemaakt zullen worden voor 

bol lenteel t en of daar vo ldoende f inanciële middelen voor zijn gereserveerd. Volgens 

appel lanten zijn zeker niet alle aangewezen compensat iegronden geschikt te maken 

voor bol lenteelt . Ook is er volgens hen sprake van ongunst ig gevormde kleine 

percelen die feiteli jk onbruikbaar zijn voor bol lenteelt . 

Daar komt bij, zo voeren appel lanten Gebr. Pepping en LTO Noord aan, dat een 

gedeel te van de compensat iegronden nabij het tenniscomplex aangewend moeten 

worden voor het realiseren van een windhaag die de dr i f t van 

gewasbeschermingsmiddelen in de r ichting van het tenniscomplex moet weren. Die 

grond kan dus niet benut worden voor bol lenteelt . 

Verder voeren appel lanten Gebr. Pepping en LTO Noord aan dat in het 

bestemmingsplan onvo ldoende geborgd is dat op het nieuwe voetbalcomplex en het 
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bestaande tenniscomplex een goed en gezond (sport)verbl i j fskl imaat is verzekerd. 

Appel lanten voeren in d i t verband aan dat bol lenteel t niet mogel i jk is zonder gebru ik 

te maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen. In het plan zijn onvo ldoende 

maatregelen opgenomen om te voorkomen dat sporters en bezoekers van beide 

complexen vanwege het verwaaien (drift) van gewasbeschermingsmiddelen aan deze 

middelen worden blootgeste ld en gezondheidsrisico's lopen. Zo wijzen appel lanten 

erop dat de veronderstelde dr i f t reduct ie van de voorgeschreven dr i f twerende hagen 

niet vo ldoende is. Daarnaast bevreemdt het hen dat het bestemmingsplan bij het 

tenniscomplex in slechts één dr i f twerende haag voorziet, terwij l er bij het 

voetba lcomplex twee zijn voorgeschreven. Bij de compensat iegronden op het 

voetbalcomplex van Sint Adelber t lijkt ook voldaan te moeten worden aan de 

voorwaardel i jke verpl icht ing van het realiseren van dr i f twerende hagen maar bij dat 

complex ontbreekt de aanduiding voor een dergel i jke haag. De situering van de 

dr i f twerende hagen bij het voetbalcomplex in het bestemmingsplan wi jk t bovendien 

af van de situering die is aangehouden in de onderzoeken naar de gevolgen van het 

gebru ik van gewasbeschermingsmiddelen voor beide spor tcomplexen. 

Appel lant LTO Noord wijst erop dat zowel op het voetba lcomplex als op het 

tenniscomplex hoger gebouwd kan worden dan is aangenomen in de onderzoeken 

naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de 

spor tcomplexen. De hogere bouwmogel i j kheden maken het mogel i jk dat personen 

zich op een grotere hoogte bevinden (bi jvoorbeeld op een t r ibune) dan de 

voorgeschreven 2,5 meter hoge dr i f twerende hagen waardoor die personen 

b lootgeste ld kunnen worden aan de spuitnevel. Ook wi jst LTO Noord erop dat de 

voorgeschreven hekwerken te laag zijn om te voo rkomen dat personen de gronden 

ter plaatse van de dr i f twerende hagen kunnen betreden. 

Appel lant LTO Noord voert voorts aan dat in de onderzoeken naar de gevolgen van 

het gebru ik van gewasbeschermingsmiddelen geen rekening is gehouden met de 

mogel i jkheid o m op de bo l lengronden in de wisselteelt ook hogere gewassen te telen. 

Bij de teelt van hogere gewassen zal sprake zijn van hogere spu i thoogten waardoor 

de dr i f t reducerende hagen ontoere ikend kunnen zi jn. Volgens LTO Noord is in het 

onderzoek ui tgegaan van onjuiste meteogegevens. 

Appel lanten wijzen er tevens op dat een gedeelte van de beoogde windhaag bij het 

voetbalcomplex op gronden met de bestemming "Natuur" moet komen te staan. In 

het rappor t van SPA Ingenieurs is daar een dr i f twerende voorz iening aangegeven. De 

gronden met de bestemming "Natuur" zijn echter niet bestemd voor een windhaag en 

een voorwaardel i jke verpl icht ing ontbreekt o m op die g ronden een windhaag te 

realiseren. 
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De windhaag is ook geprojecteerd op gronden waar momentee l een watergang l igt. 

Het verlies van de watergang, en ook het verlies van duinrel len, moet volgens Gebr. 

Pepping gecompenseerd worden, maar het bestemmingsplan voorziet daar niet in. 

Volgens LTO Noord staat ook niet vast dat voor de windhagen 

omgevingsvergunningen verleend kunnen worden. 

Tot slot voeren appel lanten Gebr. Pepping aan dat de windhagen bij het 

voetbalcomplex vanwege onder meer de windschaduw, een ander microkl imaat 

creëren wat nadelige gevolgen heeft voor de bol lenteel t op hun aangrenzende 

gronden. Ook zullen schadeli jke insecten en schimmels in de windhagen de 

bol lenteel t in ongunst ige zin beïnvloeden. 

In het verweerschrif t is over de compensat ie van de bol lengronden vermeld dat er 

geen wijz ig ingen op di t punt zijn aangebracht in het reparat ieplan. De 

compensat iegronden worden nog steeds planologisch mogel i jk gemaakt en er word t 

aan de PRV voldaan. In de uitspraak van de Afdel ing bestuursrechtspraak van 11 

september 2019 over het eerdere bestemmingsplan is deze kwestie afgedaan (r.o. 17). 

Verder is vermeld dat geen onthef f ing van de provincie nodig is, want er word t 

voldaan aan artikel 26b, lid 2 van de PRV. Dat artikel stelt nameli jk dat een 

bestemmingsplan dat betrekking heeft op bol lenconcentrat iegebied de vest iging van 

een nieuw bol lenteel tbedr i j f voor permanente bol lenteel t of de ui tbre id ing van een 

bestaand bol lenteel tbedr i j f niet onmoge l i j k moet maken. In overleg met de provincie 

is besloten om de huidige bol lengronden op de fusielocatie kwanti tat ief te 

compenseren door gronden op de te verlaten sportvelden voor bol lenteelt geschikt te 

maken. Daardoor is er geen sprake van het onmoge l i j k maken van bol lenteel t en is 

onthef f ing niet nodig . Gedeputeerde staten hebben in hun brief van 26 mei 2017 (zie 

bij lage 1 bij het verweerschrif t) erkend dat het bestemmingsplan niet in stri jd is met 

de PRV. 

Verder is in het verweerschri f t vermeld dat onderzoek is gedaan naar de 

gezondheidsrisico's bij de tennisvelden vanwege het 

gewasbeschermingsmiddelengebruik in de bol lenteel t (bij lage 21 bij de 

plantoel icht ing). Uit dat onderzoek vo lg t dat langs de oostzi jde van het tenniscomplex 

een windhaag moet worden gerealiseerd o m dri f t van gewasbeschermingsmiddelen te 

beperken en gezondheidsrisico's uit te sluiten. De aanleg van een windhaag is in een 

voorwaarder i jke verpl icht ing opgenomen (art. 3.2.2). De haag beslaat overigens een 

veel geringere oppervlakte (1.800 m
2

) dan de spuitvri je zone van 50 meter die in het 

vor ige bestemmingsplan was opgenomen . 

Over de onderzoeken naar de gezondheidsrisico's op de spor tcomplexen vanwege het 

gebru ik van gewasbeschermingsmiddelen in de bol lenteel t is in het verweerschri f t in 
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de eerste plaats opgemerk t dat het voor l iggende plan voor wat betref t het 

voetbalcomplex geen wi jz ig ingen aanbrengt in de maatregelen die al in het vor ige 

plan waren genomen. De bezwaren die zien op de gezondheidsrisico's bij het 

voetbalcomplex hadden in de vor ige procedure naar voren gebracht kunnen worden 

en kunnen nu niet opn ieuw naar voren gebracht worden . 

Desalniettemin is een second op in ion onderzoek u i tgevoerd door Ad romi Groep. In 

de second opin ion wo rd t onderschreven dat bij een afstand van 5 meter uit opgaande 

teel ten en 3 meter uit laagbl i jvende teelten voldaan wo rd t aan de maximaal 

acceptabele b lootste l l ingsnormen op het voetbalcomplex. Appel lanten hebben op 

geen enkele wijze onderbouwd waarom de dr i f t reduct ie van 7 5 X onvo ldoende zou 

zi jn. 

Over de vermeende compensat ie van het verlies van watergangen en duinrel len is in 

het verweerschrif t opgemerk t dat in het voor l iggende bestemmingsplan op di t punt 

niets is gewi jz igd ten opzichte van het vor ige plan. Afgezien daarvan wo rd t het verlies 

van watergangen en duinrel len gecompenseerd door de oml iggende gronden met de 

bestemming "Natuur" expliciet voor water aan- en afvoer, waterberg ing en sierwater 

te bestemmen. 

In het verweerschrif t is over de bouwmogel i j kheden op het tenniscomplex vermeld 

dat vanwege de omvang en inr icht ing van het terrein het niet aannemeli jk is dat er 

g e b o u w d word t to t op de perceelsgrens. Het tenniscomplex word t omr ingd door een 

forse opgaande rand met beplant ing die samen met de aan te planten windhaag op 

de aangrenzende agrarische gronden zorgt voor vo ldoende afscherming. Op grond 

van het geldende bestemmingsplan geldt dat t r ibunes t o t maximaal 3 meter hoog 

gebouwd kunnen worden en niet t o t 7 meter. Voor t r ibunes op het voetbalcomplex 

ge ld t dat deze alleen inpandig 

verwezenl i jkt kunnen worden of als bl i jkt dat er geen gezondheidsrisico's zijn. 

3.2 STAB-verslag 40676 
In het vor ige STAB-verslag is geconcludeerd dat de opperv lakte aan gronden dat als 

gevolg van het voetbalcomplex niet meer gebru ik t kan worden voor de bol lenteelt 

overeenkomt met het oppervlak van gronden waaraan de bestemming "Agrarisch -

Bol lenconcentrat iegebied" is toegekend. Me t de in het vor ige plan opgenomen 

spui tzone is het evenwel mogel i jk dat niet het vol ledige areaal van 8 ha 

bo l lentee l tgronden benut kan worden . 

Verder is in het verslag ingegaan op de mogel i jk nadel ige gevolgen van de w indhagen 

o p het gebruik van de aangrenzende bo l lengronden (schaduwwerking, windreduct ie 

en invloed van insecten). De rapporten van Fytagoras van 20 ok tober 2017 over di t 
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onderwerp en de contra-expert ise van Delphy van 22 maart 2018 zijn in het verslag 

betrokken. In het verslag is aangegeven dat door de aanleg van de haag enige mate 

van opbrengstderv ing kan ontstaan door schaduwwerking, het langer nat bli jven van 

het gewas. Ook de insectendruk en daardoor de virus- en bacter iedruk kunnen 

toenemen. 

3.3 Uitspraak 201801829/1/R1 
In de uitspraak van 11 september 2019 overweegt de Afdel ing dat nog daargelaten o f 

artikel 26b van de Provinciale ruimtel i jke verordening van Noord-Ho l land dw ing t t o t 

compensat ie, de raad beoogd heeft o m de bol lenteel tgronden aan de 

Egmonderstraatweg vol ledig te compenseren. In het deskundigenber icht is vermeld 

dat de compensat iegronden kwalitat ief geschikt kunnen worden gemaakt voor 

bol lenteelt . LTO, appel lanten hebben deze conclusie onvo ldoende gemot iveerd 

bestreden. 

Wat betref t de kwanti tat ieve compensat ie overweegt de Afdel ing dat op een deel van 

de compensat iegronden op het terrein van de Zeevogels rekening moet worden 

gehouden met een spuitzone vanwege nabi jgelegen gevoel ige functies, te weten 

tennisvelden. Om de g ronden langs die tennisvelden te kunnen gebru iken moet zijn 

aangetoond dat geen gezondheidsrisico's opt reden ter plaatse van die tennisvelden. 

Het bestreden besluit geef t er geen blijk van dat is onderzocht in hoeverre de 

gezondheidsrisico's op de tennisvelden in de weg staan aan het gebru ik van g ronden 

van het complex Zeevogels voor bol lenteelt . Gelet hierop berust de stell ing van de 

raad dat de bo l lentee l tgronden aan de Egmonderstraatweg vol ledig gecompenseerd 

worden niet op een deugdel i jke onderbouwing . 

3.4 Bevindingen 
Compensat ie bol lengronden 

Zoals gezegd wo rd t het voetbalcomplex gerealiseerd op g ronden die nu voor de 

bol lenteelt in gebru ik zi jn. Het verlies aan oppervlakte b loembol len wo rd t 

gecompenseerd door de g rond van het vr i jkomende voetbal terre in van Zeevogels en 

een perceel bij de vv Sint Adelber t geschikt te maken voor de b loembol lenteel t . 

In het voor l iggende bestemmingsplan is de oppervlakte en de l igging van de 

compensat iegronden in beginsel niet gewi jz igd ten opzichte van het vor ige 

bestemmingsplan. Ook is de onderbouwing van de geschiktheid van de 

compensat iegronden voor de bol lenteel t (de Stivas rapporten "Planologische analyse 
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sportcomplex Egmond (Agrarische st ructuur /bedr i jv igheid)" van september 2015 en 

"Bloembol lengeschiktheidsonderzoek compensatielocaties sportcomplex Egmond van 

ok tober 2 0 1 6 , bi j lagen 2 en 10 bij de plantoel icht ing) niet gewi jz igd. 

Wel heeft aan de oostzi jde van het tenniscomplex bij de voetbalvelden van Zeevogels 

een 7 meter brede strook g ronden de funct ieaanduiding "specifieke vorm van g roen -

w indhaag" gekregen (totale opperv lakte van de strook is ongeveer 1.800 m 2 ) . Deze 

g ronden zijn tevens bestemd voor een windhaag met een hoogte van 2,5 meter (zie 

artikel 3.1, onder d). 

Hoewel het plan niet uitsluit dat deze strook gronden aangewend wo rd t voor de 

bol lenteelt , l igt het niet in de rede dat deze strook in zijn geheel benut kan worden 

voor de bol lenteelt als daar ook een windhaag word t gerealiseerd. 

Daar staat tegenover dat in het vor ige bestemmingsplan aan de oostzi jde van het 

tenniscomplex een 50 meter brede strook was gelegd (oppervlakte ruim 2 ha) waar 

bol lenteel t wel was toegestaan maar waar het gebruik van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen aan banden was gelegd (ook wel spui tzone genoemd) . 

Vanwege de beperkingen die het vor ige plan stelde aan het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen in deze 50 meter brede strook, waren deze gronden ook 

minder geschikt (of wel l icht zelfs ongeschikt) voor de bol lenteelt . 

Het voor l iggende plan voorziet dus in iets minder (maximaal 1.800 m 2 of tewel circa 

20Zo van de beoogde 8 ha bol lencompensat iegrond) feitel i jk bruikbare 

bo l lencompensat iegrond dan volgens de plantoel icht ing is beoogd . Afgezien daarvan 

is de praktische bruikbaarheid van de agrarische percelen aan de west- en noordzi jde 

van het tenniscomplex voor de bol lenteel t enigszins beperkt door de ongunst ige vo rm 

en ger inge oppervlakte van die percelen. 

Of het plan daarmee vo ldoet aan de veronderstelde compensat ieverpl icht ing uit de 

Provinciale ruimtel i jke verordening (artikel 26b) of dat een onthef f ing nod ig is, is een 

jur id ische vraag die in d i t verslag verder bui ten beschouwing bli j ft. 

Voor zover de bezwaren van appel lanten die betrekking hebben op het geschikt 

maken van de compensat iegronden voor bol lenteelt, op de aanwezigheid van 

f inanciële middelen voor het geschikt maken en op de bruikbaarheid van de 

compensat iegronden in relatie to t de kleine vo rm van de percelen, merk ik op dat het 

voor l iggende bestemmingsplan o p deze onderdelen niet wezenl i jk afwi jkt van het 

vor ige bestemmingsplan. In hun beroepschr i f ten hebben de appel lanten geen nieuwe 

fei ten of omstandigheden aangevoerd die t o t een andere beoordel ing zouden 

moeten leiden. Verweerder heeft ten behoeve van het voor l iggende plan opn ieuw 
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onderzoek gedaan naar de kosten en is t o t de conclusie gekomen dat deze geli jk 

bl i jven. 

In het vor ige STAB-verslag zijn de bezwaren van appel lanten over deze onderdelen 

besproken en de Afdel ing bestuursrechtspraak heeft het STAB-verslag betrokken in de 

uitspraak over (de vaststell ing van) dat plan. Gelet daarop verwijs ik voor de 

bespreking van deze bezwaren naar het STAB-verslag van 15 januar i 2019. 

Overigens merk ik naar aanleiding van de vrees van appelanten LTO Noord en Gebr. 

Pepping over het niet kunnen benut ten van de compensat iegrond bij vv Sint Adelber t 

vanwege het bepaalde in artikel 3.3.2, onder a (het gebruiken voor bol lenteel t is -kor t 

gezegd- alleen toegestaan als een windhaag is gerealiseerd) op dat deze regel 

bedoeld is voor de compensat iegronden waarvoor volgens het plan een windhaag 

gerealiseerd moet worden. Dat is bij vv Sint Adelber t niet aan de orde. 

Verbli j fskl imaat sportvelden 

Volgens appel lanten Gebr. Pepping en LTO Noord is in het bestemmingsplan 

onvo ldoende aangetoond dat op het geprojecteerde voetbalcomplex en op het 

bestaande tenniscomplex bij voetbalverenig ing Zeevogels een gezond 

(sport)verbl i j fskl imaat is gegarandeerd nu op de aangrenzende gronden van het 

voetba lcomplex bol lenteel t (en het gebru ik van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen) is toegestaan en op de aangrenzende gronden bij het 

tenniscomplex bol lenteelt mogel i jk wo rd t gemaakt. 

Ten behoeve van het bestemmingsplan zijn verschil lende onderzoeken verr icht naar 

het verbl i j fskl imaat op de beide spor tcomplexen vanwege de aangrenzende 

bo l lentee l tgronden. De onderzoeken zijn beschreven in de vo lgende rapportages: 

» Locatiespecifiek onderzoek spui tzone nieuw voetba lcomplex van 11 augustus 

2016 van SPA Ingenieurs (bij lage 13 bij de plantoel icht ing) 

» Locatiespecifiek onderzoek spui tzoner ing compensat iegronden bol lenteelt v.v. 

Zeevogels van 28 januar i 2020 van De Omgevingsjur is t (bij lage 21 bij de 

plantoel icht ing) 

» Spuitzone onderzoek bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan de Hoef 

en vr i j komende locaties - Rapportage inzake ruimtel i jk acceptabele afstanden 

van Adromi van 26 april 2021 (bij lage bij verweerschrif t) 
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In het onderzoek van SPA Ingenieurs is onder meer gebruik gemaakt van het rappor t 

PRI 610 uit 2015 5 . Dat rapport gaat over blootstel l ing aan dr i f t door bespui t ing van 

veldgewassen. Appel lanten wijzen in hun krit iek op di t onderzoek naar de beoordel ing 

van blootstel l ing aan dr i f t door boomgaardbespu i t ingen in het rappor t PRI 609 5 uit 

2015. Bespuit ingen van een boomgaard zijn echter anders dan bespui t ingen met een 

veldspui t van lage gewassen zoals bij de b loembol lenteel t . Bij een veldspui t zijn de 

spu i tdoppen horizontaal ger icht en is de spuitr icht ing naar beneden. Bij een 

boomgaardspu i t zijn de spu i tdoppen verticaal en opwaarts gericht en is de 

spui t r icht ing horizontaal en opwaarts. Bovendien bevindt de spu i tdop zich op grotere 

hoog te boven het maaiveld. De dri f tcurves van boomgaardbespu i t ingen wi jken dus af 

van bespui t ingen van veldgewassen met een veldspuit. 

De Afdel ing bestuursrechtspraak heeft in meerdere uitspraken geoordee ld dat het 

rappor t PRI 609 geen deugdel i jke grondslag vo rmt voor locatiespecif iek onderzoek 

van dr i f t door boomgaardbespu i t ingen. In de voor l iggende kwestie gaat het echter 

o m veldbespui t ingen. 

Voor bepalen van de dr i f t reduct ie doo r w indhagen is in het rappor t PRI 610 (dri f t doo r 

veldbespui t ingen) u i tgegaan van onderzoek door Porskamp (1994) 7 . Dat onderzoek 

g ing over het effect van w indhagen rond f ru i tboomgaarden, en dus niet over 

dr i f t reduct ie door w indhagen rond lage veldgewassen. Voor het rappor t PRI 610 is bij 

gebrek aan ander onderzoek naar de reduct ie door w indhagen, pr imair gebruik 

gemaakt van het onderzoek van Porskamp (tabel 15 in dat PRI-rapport). Volgens de 

onderzoekers van PRI kan voor de beperking van het blootstel l ingsrisico bij 

bespui t ingen van veldgewassen met veldspui ten ook gebruik gemaakt worden van het 

aangenomen dr i f t reducerende effect van windhagen zoals gebru ik t rond 

boomgaarden . 8 

Hoewel het s tandpunt van de onderzoekers van PRI op voorhand niet als onjuist 

bestempeld kan worden - de dr i f twer ing van een haag zal bij lage veldbespui t ingen 

eerder hoger zijn dan bij hoge boombespu i t ingen het geval zal z i jn- zi jn hun 

PRI-rapport 610: Driftblootstelling van omstanders en omwonenden bij de bespuiting van 
veldgewassen met een veldspuit, november 2015 

PRI-rapport 609: Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen, 
mei 2015 

Porskamp, H.A.J., J.M.G.P. Michielsen 8í J.F.M. Huijsmans, 1994. De invloed van een windhaag op 
emissies bij fruitteeltspuiten. IMAG-DLO Rapport 94-29, IMAG, Wageningen. pp. 29. 

Rapport PRI 610 Driftblootstelling van omstanders en omwonenden bij de bespuiting van 
veldgewassen met een veldspuit, november 2015, blz. 29. 
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bevindingen over de dr i f t reduct ie doo r w indhagen gebaseerd op het onderzoek van 

Porskamp dat niet als vo ldoende robuust kan worden aangemerkt in het geval van 

veldbespui t ingen. 

V o o r z o v e r PRI in rapport 610 aanvul lend verwijst naar onderzoeken naar dr i f t reduct ie 

doo r w indhagen van Wenneker et al. (2005) en Wenneker 8t van de Zande (2008), 

merk ik op dat die onderzoeken betrekking hebben op dr i f tdeposi t iereduct ie van 

w indhagen en niet op dr i f tbeperk ing naar de lucht. 7 

De berekeningen voor het spui tzone onderzoek van Adromi zijn u i tgevoerd met het 

rekenmodel van de European Food Safety Agency (EFSA-model). Adromi heeft in haar 

berekeningen de dr i f t reduct ie van w indhagen niet meegenomen omdat het met het 

EFSA-model niet mogel i jk is een haag of scherm te model leren (blz. 6 van het A d r o m i -

rapport) . 

Daargelaten of het EFSA-model geschikt is o m toe te passen voor 

spui tzoneonderzoeken, merk ik over het Ad romi - rappor t op dat dat in het onderzoek 

van Ad romi is ui tgegaan van representatieve middelen die in de bol lensector worden 

gebru ik t (zie blz. 19 in het Adromi rapport ) . De middelen die Adromi in zijn 

berekeningen heeft opgenomen zijn volgens het rapport PRI 610 minder toxisch (zie 

tabel 10, blz. 23 PRI-rapport 610 ) . Dit betekent dat Adromi niet ui tgaat van de meest 

toxische gewasbeschermingsmiddelen (een worstcasescenario) die in de 

b loembol lenteel t zijn toegelaten. Het Adromi - rappor t leidt er niet toe dat kortere 

afstanden en/o f str ingentere maatregelen nodig zouden zi jn. Adromi onderschr i j f t in 

die zin de conclusies van het SPA -WNP rapport . 

In de planregels is nu bepaald dat bij het voetbalcomplex een dubbele w indhaag, een 

houtsingel of een construct ie met een vergel i jkbare f i l terende werking (van 93J50Zo) 

gerealiseerd moet worden om de voor "Sport" aangewezen gronden als zodanig te 

mogen gebruiken. Het plan lijkt b i jvoorbeeld niet uit te sluiten dat ter hoog te van de 

geprojecteerde windhagen een over ig bouwwerk in de vo rm van een gesloten wand 

w o r d t geplaatst met een hoogte van 3 meter (art. 6.2.2, onder c), mits deze wand niet 

als erfafscheiding wo rd t bestempeld - in dat geval is de toegestane hoog te nameli jk 1 

meter (art. 6.2.2, onder a). Ik sluit niet uit dat een dergel i jke (gesloten) wand , eventueel 

in combinat ie met groenbl i jvende hagen, de benod igde dr i f t reduct ie kan 

bewerkstel l igen. 

In het rappor t van SPA Ingenieurs is, zo merken appel lanten terecht op, ook aan de 

zuidwestzi jde van het voetbalcomplex een dr i f twerende haag aangegeven (zie 

afbeelding 2 in bij lage 13 van de plantoel icht ing). Die g ronden hebben in het 

bestemmingsplan de bestemming "Natuur" gekregen en zijn niet voorzien van een 

funct ieaanduid ing voor een windhaag. Aangezien de gronden waarop bol len geteeld 
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kunnen worden hier niet direct grenzen aan gronden met de bestemming "Sport" (de 

afstand is minimaal ongeveer 4 meter) maar aan gronden die in het bestemmingsplan 

"Landeli jk Gebied Zu id " de bestemming "Wonen hebben, is daar geen dr i f twerende 

haag nodig geacht, zo is van de zi jde van verweerder in de reactie op het 

conceptverslag aangegeven. Dat neemt niet weg dat op een afstand van minimaal 4 

meter van de gronden van het spor tcomplex gewasbeschermingsmiddelen kunnen 

worden toegepast zonder dat er sprake is van enige dr i f t reduct ie. Appel lanten 

Wul lems e.a. hebben bij hun reactie op het conceptverslag een afdruk van de 

verbeelding gevoegd waarop (globaal) het gebied is aangegeven dat op een afstand 

van 50 meter of minder van de bo l lengronden l igt (zie bij lage STAB-5). De regels bij 

de bestemming "Natuur" staan de aanleg van een dr i f twerende windhaag of een 

overig bouwwerk met een hoogte van 3 meter overigens niet in de weg (art. 5.1 en 

5.2). De gronden met de bestemming "Sport" mogen op deze locatie evenwel ook 

zonder de aanwezigheid van een dr i f twerende voorz iening in gebruik worden 

genomen. 

In het onderzoek van De Omgevingsjur ist naar de gezondheidsrisico's voor gebruikers 

van het tenniscomplex is ui tgegaan van RIVM-rappor t 2019-0052 

"Bestr i jd ingsmiddelen en omwonenden" . In het rappor t van RIVM is specifiek gekeken 

naar omwonenden in relatie to t het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens 

het onderzoek kon echter geen dr i f t worden gemeten omda t de w ind op dat m o m e n t 

niet in de richting van de won ingen waaide. In d i t onderzoek is daardoor geen 

noemenswaardige bi jdrage van dr i f t in de bui tenluchtconcentrat ies bij omwonenden 

vastgesteld (paragraaf 3.1.4 ; blz. 2 4 ) 9 . 

In het rappor t van De Omgevingsjur ist wo rd t desondanks aanbevolen o m eventuele 

dr i f t van gewasbeschermingsmiddelen op de tennisbanen zoveel mogel i jk uit te 

sluiten door de al bestaande groene houtwal aan oostzi jde van het tenniscomplex 

waar nodig aan te planten en op te vullen met in de win ter groenbl i jvende beplant ing. 

In het rappor t is niet aanbevolen o m ook aan de over ige zi jden van het tenniscomplex 

een dr i f twerende voorziening te t ref fen o m d a t volgens De Omgevingsjur ist de 

noordel i jke en noordoostel i jke windr icht ingen hier overheersend z i j n . 1 0 

Ik merk hier over op dat het ins tandhouden en verbeteren van de bestaande houtwal 

op het tenniscomplex niet in het voor l iggende plan is geregeld. Wel is in het plan een 

Bron: RIVM Rapport 2019-0052 Bestrijdingsmiddelen en omwonenden. 
1 0 In hun reactie op het conceptverslag wijzen appellanten Wullems e.a. er overigens op dat uit gegevens 
van het KNMI en Meteoblue blijkt dat de heersende windrichting zuidwestelijk is (zie bijlage STAB-4). 
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strook gronden met een breedte van ongeveer 7 meter aan de oostzi jde van het 

tenniscomplex voorzien van de funct ieaanduid ing "specifieke vo rm van groen -

w indhaag" , waardoor deze gronden tevens bestemd zijn voor een windhaag met een 

hoogte van 2,5 meter (art. 3.1, onder d). In de voorwaardel i jke verpl icht ing is onder 

meer bepaald dat het gebruiken van de voor bol lenteelt bestemde gronden alleen is 

toegestaan als een windhaag met een hoogte van 2,5 meter die een dr i f t reduct ie van 

75*20 is gerealiseerd en in stand word t gehouden (art. 3.3.2, onder a). 

Uit de voorwaardel i jke verpl icht ing en de verbeelding vo lg t dat op grond van het 

voor l iggende plan alleen aan de oostzi jde van het tenniscomplex de aanleg van een 

haag met een dr i f t reduct ie van 75X is verzekerd. Aan de over ige zi jden van het 

tenniscomplex is geen dr i f t reducerende haag voorgeschreven. Met het plan is niet 

verzekerd dat ter plaatse van het tenniscomplex sprake zal zijn van een goed (gezond) 

sportverbl i j fskl imaat. 

Verder voorziet het geldende bestemmingsplan voor het tenniscomplex, het 

bestemmingsplan "Landeli jk Gebied Zu id" dat op 27 mei 2014 (opnieuw) is 

vastgesteld, niet in een instandhoudingspl icht voor de daar aanwezige 

houtopstanden. Het vellen van bomen en dergel i jke is ook niet aan een 

omgevingsvergunningspl icht gebonden (zie artikel 17 van de regels van dat 

bestemmingsplan). 

Overigens merk ik over de door appel lanten vermeende t eko r t koming in de 

spui tzone-onderzoeken inzake de mogel i jke wisselteelt op de bol lengronden bij het 

voetbalcomplex op dat op grond van de begripsomschr i jv ing "bol lenteel t " (art. 1.19) 

alleen wisselteelt met laagbl i jvende tu inbouwproduc ten is toegestaan. Op de 

bol lengronden bij het voetbalcomplex is op grond van het bestemmingp lan "Landeli jk 

Gebied 1998" dat op 26 oktober 1998 is vastgesteld, geen hout - of f ru i t teel t 

toegestaan (zie de art ikelen 5 en 6 in de voorschr i f ten van dat plan). Het is derhalve 

geen omissie dat in het rappor t is uitgegaan van de teelt van laagbl i jvende gewassen. 

Over de opmerk ingen van appelanten betref fende de toegestane bouwhoog ten op 

het voetbalcomplex (waardoor de afschermende werk ing van de dr i f twerende hagen 

afneemt) merk ik op dat alleen in het aangegeven bouwvlak gebouwen en 

overkappingen mogen worden gebouwd ( tot een hoogte van 10 m). Daar waar het 

bouwvlak op een afstand van minder dan 50 meter van bo l lengronden ligt, zijn op de 

verbeelding de funct ieaanduid ingen "specifieke vorm van sport - c lubgebouw" en 

"specifieke vorm van sport - t r ibune ui tgesloten" opgenomen . In de bouwregels bij de 

bestemming "Sport" is bepaald dat ter plaatse van de funct ieaanduid ing "specifieke 

vorm van sport - c lubgebouw" de bebouwing hoger dan 2,5 meter boven maaiveld 
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gesloten te dient worden u i tgevoerd en zonder aanzuigopeningen voor 

vent i lat ievoorzieningen (art. 6.2.1). In artikel 6.4.5 is een voorwaardel i jke verpl icht ing 

opgenomen waarui t vo lg t dat als ter plaatse van de aanduid ing "specifieke vo rm van 

sport - t r ibune ui tgesloten" hoger dan 2,5 meter boven maaiveld w o r d t gebouwd , een 

t r ibune alleen in gebruik mag worden genomen als er sprake is van een gesloten 

t r ibune of een rapport is overgelegd waarui t vo lg t dat geen gezondheidsrisico's 

opt reden ten gevolge van blootstel l ing aan gewasbeschermingsmiddelen. Het 

bestemmingsplan voorziet dus niet in rechtstreekse bouwmoge l i j kheden waardoor 

personen zich in gebouwen of onder overkappingen kunnen bevinden waarbi j zij 

eventueel gezondheidsrisico's lopen vanwege het gebru ik van 

gewasbeschermingsmiddelen op de bo l lengronden. 

Buiten het bouwvlak mogen overige bouwwerken, geen gebouwen en geen 

overkappingen zijnde, to t een hoog te van 3 meter en een oppervlakte van maximaal 

15 m 2 worden gebouwd (art. 6.2.2). Hoewel het met deze bouwmogel i j khe id in 

pr incipe mogel i jk is om een kleine onoverdekte (sta)tr ibune te bouwen op korte 

afstand van de bo l lengronden, waardoor de personen op die t r ibune niet beschermd 

worden door de dr i f twerende hagen, acht ik de kans dat deze bouwmogel i j khe id voor 

di t doel wo rd t benut vrij klein. Het plan maakt tenslot te ook een grotere t r ibune 

mogel i jk. Desalniettemin sluit het plan de mogel i jkheid van een kleine t r ibune niet uit. 

Over de bouwmogel i j kheden op het tenniscomplex merk ik op dat het gehele 

tenniscomplex in het bestemmingsplan "Landeli jk gebied Zu id " de bestemming 

"Sport" heeft. Het gehele tenniscomplex is aangemerkt als bouwvlak. Het bouwvlak 

mag voor maximaal 4X worden bebouwd met gebouwen en overkappingen (zie de 

verbeelding en artikel 17.2.1, onder b van dat plan). Het bestemmingplan maakt het 

mogel i jk gebouwen to t een hoogte van 7 meter op te r ichten to t aan de 

perceelsgrens. Uit de planregels volgt , anders dan verweerder meent, mijns inziens 

niet dat de hoogte van (overkapte) t r ibunes is beperkt to t 3 meter. Die hoogte ge ld t 

wel voor overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zi jnde (zie de 

verbeelding van dat plan in combinat ie met artikel 17.2 van dat plan). Het is derhalve 

niet zeker of de geprojecteerde 2,5 meter hoge dr i f twerkende haag aan de oostzi jde 

van het tenniscomplex afdoende bescherming zal b ieden tegen de blootstel l ing aan 

dr i f t van gewasbeschermingsmiddelen. 

Over de opmerk ing van appel lanten dat de hoogte van de hekwerken o m gronden ter 

plaatse van de geprojecteerde w indhagen te betreden te laag is, merk ik op dat in de 

voorwaardel i jke verpl icht ingen bij de bestemmingen "Agrarisch -

Bol lenconcentrat iegebied" (art. 3.3.2, onder b) en "Sport" (art. 6.4.2) is bepaald dat het 
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bedoelde gebied voor het a lgemene publ iek ontoegankel i jk gemaakt d ient te worden , 

doo r het plaatsen van een gaashekwerk of gel i jkwaardige voorziening. Uit de 

bouwregels van de bestemming "Agrarisch - Bol lenconcentrat iegebied" (bij het 

tenniscomplex) vo lg t dat een hekwerk een maximale hoog te van 1,2 meter mag 

hebben (artikel 3.2.1. onder a). Op het voetbalcomplex (bestemming "Sport" is dat 1 

meter (artikel 6.2.2., onder a). Hoewel dergel i jke (geringe) bouwhoog ten een 

ongeoor loo fde toegang to t het gebied niet zonder meer onmogel i j k maken, zorgt het 

hekwerk er wel voor dat spontane in loop w o r d t voo rkomen . Daarnaast kunnen 

waarschuwingsborden en toezicht ook bi jdragen aan het voorkomen van betreding 

van de gebieden. 

Tot slot merk ik op dat, anders dan appel lant LTO Noord veronderstelt , voor de 

aanplant een windhaag op gronden met de bes temming "Agrarisch -

Bol lenconcentrat iegebied" geen omgev ingsvergunn ing nodig is. Het beplanten met 

houtgewassen van gronden is alleen vergunningpl icht ig als die gronden uitslui tend 

bestemd zijn voor agrarische functies (art. 3.4.1, onder e). Dat is hier niet het geval 

o m d a t de gronden ook bestemd zijn voor een w indhaag. Op gronden met de 

bes temming "Sport" geldt geen vergunningp l ich t voor werken of werkzaamheden. 

Agrar ische bedrijfsvoering 

Zoals gezegd, vrezen appel lanten Gebr. Pepping dat de w indhagen bij het 

voetba lcomplex nadel ige effecten zal hebben op de kwali tei t en de kwant i te i t van hun 

b loembol lenteel t . Ook vrezen zij voor de nadel ige gevolgen van het dempen van 

watergangen. LTO Noord voert aan dat de w indhagen t o t (micro)kl imatologische 

verstor ing en faunaschade zal leiden. 

Zoals verweerder ook aanvoert, wi jk t het voor l iggende bestemmingsplan op deze 

onderde len niet wezenli jk af van het vor ige bestemmingsplan. In hun beroepschr i f ten 

hebben de appel lanten geen nieuwe feiten of omstand igheden aangevoerd die to t 

een andere beoordel ing zouden moeten leiden. In het vor ige STAB-verslag zijn de 

bezwaren van appel lanten over deze onderdelen besproken en de Afdel ing 

bestuursrechtspraak heeft het STAB-verslag betrokken in de uitspraak over (de 

vaststell ing van) dat plan. Gelet daarop verwijs ik voor de bespreking van deze 

bezwaren naar het STAB-verslag van 15 januar i 2019. 
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4 Transferium 

4.1 Geschilbeschrijving 
Appel lanten Gebr. Pepping vinden het bezwaarli jk dat het bestemmingsplan niet 

duidel i jk maakt hoeveel parkeerplaatsen op gronden met de bestemming "Sport" 

mogen worden gerealiseerd. In de plantoel icht ing staat dat wo rd t u i tgegaan van 142 

parkeerplaatsen, maar dat is niet geborgd in de planregels. Er kunnen dus meer dan 

142 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Ook is niet duidel i jk wat het verschil is 

tussen parkeren ten behoeve van het sportcomplex en parkeren in verband met het 

t ransfer ium. Volgens appel lanten staat het plan een heel ruim en jaar rond gebruik 

voor parkeren toe en is niet onde rbouwd dat het t ransfer ium maximaal 12 dagen per 

jaar zal worden gebruikt . De gevolgen van een ruimer gebruik van het t ransfer ium zijn 

onvo ldoende onderzocht. 

Gelet daarop is volgens appel lanten ook de verkeersaantrekkende werk ing 

onvo ldoende onderzocht . Van de zijde van de gemeente is aangevoerd dat de 

verkeersgeneratie doo r het gebru ik van het t ransfer ium binnen de gemidde lde 

verkeersgeneratie van 300 motorvoer tu igen per etmaal (mvt /e tm) valt, maar dat is niet 

onderzocht . Appel lanten wijzen erop dat in de periodes dat niet gevoetbald wo rd t het 

terrein als parkeerterrein in gebruik zal zijn. Volgens appel lanten had het gebru ik van 

het parkeerterrein als t ransfer ium als zelfstandige funct ie beoordeeld moeten worden 

en niet alleen als over loopterre in. 

Appel lanten voeren ook aan dat vanwege de extra verkeersaantrekkende werk ing van 

het t ransfer ium, de gevolgen van het gebru ik als transfer ium voor de st i lstofdeposit ie 

niet ju is t beoordeeld zi jn. In hoofdstuk 5 van di t verslag komen de gevolgen van het 

plan (en het t ransfer ium) vanwege de st ikstofdeposit ie aan bod . 

In het verweerschrif t is in paragraaf 1.5 over di t onderdeel van het beroep van Gebr. 

Pepping opgemerk t dat uit het onderzoek naar de gevolgen van het t ransfer ium bli jkt 

dat er geen relevante nadelige gevolgen voor de verkeersafwikkel ing opt reden. In de 

analyse is uitgaan van een worstcasescenario waarbij sprake is van extra 

verkeersbewegingen bovenop de bestaande verkeersstromen. 

Verder is in artikel 6.1 onder c van de planregels bepaald dat ui ts lui tend ter plaatse 

van de 

aanduid ing "parkeerterrein" een gebru ik als parkeerterrein is toegestaan. Gelet op de 

opperv lakte van het aanduidingsvlak is er ru imte voor 142 parkeerplaatsen (zie ook 

f iguur 6 van het beeldkwali tei tsplan in bij lage 3 bij de plantoel icht ing). 
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Vanwege de l igging van het t ransfer ium op 2 ki lometer van het strand zal het 

parkeerterrein incidenteel worden ingezet als transfer ium ti jdens de drukke dagen in 

de zomerper iode. Buiten de p iekdagen zullen de badgasten eerder gebruik maken van 

de parkeervoorzieningen op kortere afstand van het strand. In artikel 6.4.3. van de 

planregels is de regel opgenomen dat t i jdens wedstr i jden en t ra in ingen het gebru ik 

als t ransfer ium niet is toegestaan. Daardoor zal er geen sprake zijn van het gel i jkt i jd ig 

parkeren van sporters en strand bezoekers op drukke dagen. Het gebruik van het 

t ransfer ium op maximaal 12 dagen per jaar word t daarom als realistische bovengrens 

beschouwd. 

Het gebruik van het t ransfer ium kan wel leiden to t andere verkeersstromen o p het 

kruispunt Egmonderstraatweg-Ti jdverdr i j fs laan-Hei looërzeeweg. In de Oplegnot i t ie bij 

het planMER van Rho Adviseurs van 11 september 2020 zijn met 

kru ispuntberekeningen de gevolgen van het t ransfer ium beoordeeld. Uit die 

beoordel ing bli jkt dat zelfs bij een worstcasescenario (aankomst van 142 auto's op 

zondag tussen 14:00 en 15:00 uur en natransport met bussen) geen sprake is van 

relevante negatieve gevolgen voor de verkeersafwikkel ing. 

Appel lanten Wul lems e.a. voeren eveneens aan dat het maximaal aantal van 12 dagen 

per jaar dat de parkeerplaatsen gebru ik t worden als t ransfer ium niet is onde rbouwd . 

Volgens appel lanten zal dat aantal dagen veel groter zijn. In 2019 was b i jvoorbeeld 

sprake van 11 tropische dagen, 73 dagen met een temperatuur hoger dan 20" C en 25 

zomerdagen met een temperatuur hoger dan 25" C. Egmond aan Zee is bovendien 

een badplaats die het hele jaar doo r bezoekers trekt. 

Evenmin is volgens appel lanten de stell ing onderbouwd dat het t ransfer ium niet t o t 

verkeerstoename zal leiden. In de Oplegnot i t ie van Rho Adviseurs is gesteld dat 90oZo 

van het verkeer dat gebruik maakt van het t ransfer ium afkomst ig is uit de r icht ing 

Hei looër Zeeweg, maar dat is vo lgens appel lanten niet aannemeli jk. Het ziet er eerder 

naar uit dat de bezoekers van het strand eerst naar Egmond aan Zee ri jden, daar 

vergeefs een parkeerplaats zoeken en vervolgens weer terugr i jden naar het 

t ransfer ium. Dat leidt ju ist to t extra verkeersbewegingen. 

Tot slot voeren appel lanten aan dat het plan niet duidel i jk maakt hoe het t ranspor t 

tussen transfer ium en het strand vormgegeven gaat worden. Ook ontbreekt het aan 

maatregelen, zoals een s lagboom, o m het parkeren op de extra 50 parkeerplaatsen op 

wedstr i jddagen te voorkomen. 

In paragraaf 2.4 van het verweerschri f t is naar aanleiding van het beroep van Wul lems 

e.a. vermeld dat het t ransfer ium alleen t i jdens de zomerper iode in gebru ik zal zijn, als 

er een voetba lzomerstop is en behoef te aan extra parkeercapaciteit. Gezien de l igging 
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van het t ransfer ium op 2 ki lometer van het strand zal het alleen op de drukste dagen 

in gebru ik zi jn. Op andere dagen zal gebruik gemaakt worden van 

parkeervoorzieningen op kortere afstand van het strand. Het gebruik van het 

t ransfer ium zal geen relevante nadel ige gevolgen voor de verkeersafwikkel ing en het 

w o o n - en leefkl imaat hebben. In het verweerschrif t wo rd t verder verwezen naar 

paragraaf 1.5 (de reactie op het beroep van Gebr. Pepping op di t onderwerp) . In 

aanvul l ing op het gestelde in die paragraaf is toegel icht dat in de 

kru ispuntberekeningen is aangenomen dat 90X van het verkeer naar het t ransfer ium 

afkomst ig is van de Heilooër Zeeweg. De meeste bezoekers van het strand zullen 

vanaf die weg komen. 

Verder is in het verweerschrif t opgemerk t dat de g ronden van het t ransfer ium 

e igendom zijn van de gemeente. De gemeente kan en zal aanvul lende maatregelen 

t ref fen o m er voor te zorgen dat het t ransfer ium op piekdagen daadwerkel i jk een 

bi jdrage levert aan het beperken van verkeers- en parkeerproblemen, bi jvoorbeeld 

doo r het plaatsen van signaler ingsborden met de meld ing voor strandbezoekers dat 

de parkeerterreinen in Egmond aan Zee vol zijn en dat op het t ransfer ium geparkeerd 

kan worden . Dit betreffen ui tvoer ingsmaatregelen die niet in het bestemmingsplan 

geregeld hoeven te worden 

Appel lant LTO Noord voert net als de overige appel lanten aan dat in de Oplegnot i t ie 

is u i tgegaan van fout ieve aannames rond het gebru ik van het t ransfer ium. Ook LTO 

Noord is van mening dat het aangenomen aantal van 12 dagen dat het transfer ium in 

gebru ik zal zijn, discutabel is. Verder zullen volgens LTO Noord de verkeersstromen 

groter zijn en anders ver lopen dan is aangenomen. Vanwege het t ransfer ium verbeter t 

de bereikbaarheid van de kust waardoor er meer verkeer w o r d t aangetrokken. Net als 

appel lanten Wul lems e.a. verwacht LTO Noord dat veel mensen eerst naar de kust 

zul len ri jden en pas bij gebrek aan parkeermogel i jkheden naar het t ransfer ium ri jden. 

Verder wijst LTO Noord erop dat het t ransfer ium alt i jd in gebru ik kan zi jn. 

In het verweerschrif t is niet afzonderl i jk ingegaan op deze bezwaren van LTO Noord , 

maar wo rd t verder verwezen naar paragraaf 1.5 (de reactie op het beroep van Gebr. 

Pepping op di t onderwerp) . 

4.2 STAB-verslag 40676 
Appel lanten Gebr. Pepping en Wul lems e.a. hadden in hun beroepschr i f ten tegen de 

vaststel l ing van het vor ige bestemmingsplan voor het voetba lcomplex ook bezwaren 

met betrekking to t de verkeersafwikkel ing en het t ransfer ium aangevoerd. In 
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paragraaf 3.1.2 van het STAB-verslag van 15 januar i 2019 is de situering van de 

won ingen en/of bedri j fslocaties van (onder meer) appel lanten Gebr. Pepping en 

Wul lems e.a. aangegeven en is de feitel i jke verkeerssituatie ter plaatse van het 

plangebied en omgev ing beschreven. Sinds het opstel len van dat verslag is de 

feitel i jke situatie niet veranderd. 

Verder is in de paragraaf 3.2.4 van dat verslag gesteld dat als ervan uitgegaan word t 

dat de 142 voorziene parkeerplaatsen voor het t ransfer ium beschikbaar zijn en dat 

gemidde ld per parkeerplaats twee verkeersbewegingen zijn (een tu rnover van één) 

het aantal verkeersbewegingen vanwege het t ransfer ium op circa 300 mvt /e tm l igt. 

Dat komt overeen met de gemidde lde verkeersgeneratie vanwege het plangebied. 

In de afslui tende paragraaf 3.2.5 van het vor ige STAB-verslag is geconcludeerd dat het 

t ransfer ium zelf geen parkeervraag heeft en geen verkeer genereert. Het is niet 

aannemeli jk dat de het t ransfer ium leidt t o t grotere verkeersintensiteiten op de wegen 

rond het plangebied. Het is ook niet aannemeli jk dat het gebruik van het 

parkeerterrein als t ransfer ium leidt t o t een slechtere afwikkel ing van het verkeer bij 

het kruispunt Egmonderstraatweg-Hei looër Zeeweg-Nieuwe Egmonderst raatweg-

Tijdverdri jfslaan dan bij het funct ioneren van het parkeerterrein voor de 

voetbalvelden. 

4.3 Uitspraak 201801829/1/R1 
In rechtsoverweging 11.3 van de uitspraak van de Afdel ing bestuursrechtspraak van 11 

september 2019 is vermeld dat de Afdel ing het aannemeli jk acht dat het gebruik van 

het parkeerterrein als t ransfer ium t o t meer verkeer of in ieder geval andere 

verkeersstromen zal leiden dan in het geval dat het parkeerterrein alleen w o r d t 

gebru ik t t i jdens voetbalwedstr i jden. Ook acht de Afdel ing het aannemel i jk dat het 

parkeerterrein intensiever en gedurende meer uren per etmaal word t benut als het 

parkeerterrein ook als t ransfer ium word t gebru ik t in plaats van alleen voor 

voetbalwedstr i jden. Zo kunnen binnen de gronden met de parkeerbestemming 

ongeveer 50 parkeerplaatsen meer worden aangelegd dan benod igd voor alleen de 

voetbalvelden. Verder heeft de raad niet onderzocht of het gebru ik als t ransfer ium 

met zich brengt dat t ransport van het t ransfer ium naar het strand nodig is en welke 

gevolgen voor het w o o n - en leefkl imaat van omwonenden dat met zich brengt. 

4.4 De gevolgen 
Op de verbeelding is op gronden met de bestemming "Sport" de funct ieaanduid ing 

"specifieke vorm van verkeer - t ransfer ium" opgenomen . Het aanduidingsvlak valt 

vol ledig samen met het aanduidingsvlak "parkeerterrein". Het begr ip t ransfer ium is 
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niet in de regels omschreven. Volgens verweerder betref t het t ransfer ium het gebru ik 

van het parkeerterrein op het voetba lcomplex als over loopterre in voor parkeren op 

drukke stranddagen, als in de kern Egmond aan Zee geen vrije parkeerplaatsen meer 

beschikbaar zi jn. Het transfer ium zal niet op de vaste bewegwi jzer ingsborden 

aangegeven worden. 

De 92 parkeerplaatsen die ten behoeve van het voetbalcomplex worden aangelegd en 

de 50 extra parkeerplaatsen ten behoeve van strandbezoek kunnen op drukke 

stranddagen allemaal ingezet worden voor strandbezoek. Strandgangers kunnen 

vanaf de bushalte nabij het parkeerterrein met een l i jnbus of een wel l icht in te zet ten 

speciale strandbus (of met een meegebrachte fiets) naar het strand reizen. Gezien de 

afstand van ongeveer 2 km tussen het t ransfer ium en het strand zal het aantal 

personen dat te voet naar het strand gaat beperkt zi jn. 

Het aanduidingsvlak voor het parkeerterrein annex transfer ium heeft, van de 

verbeeld ing gemeten, een lengte van ongeveer 180 meter en een breedte van 

ongeveer 18 meter. Gelet op deze maatvoer ing is aannemel i jk dat het parkeren zal 

plaatsvinden in de vo rm van twee rijen met haaksparkeervakken. Uitgaande van 

parkeervakken met een gangbare lengte van 5,5 to t 6 meter en een breedte van 2,50 

meter resulteert dat in de mogel i jkheid van twee rijen met elk (180 : 2,50 - ) 72 

parkeervakken. In het aanduidingsvlak zouden dus 144 in plaats van de beoogde 142 

parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden . Het is evenwel voorstelbaar dat een of 

twee potent ië le parkeervakken voor andere doele inden benut worden, b i jvoorbeeld 

voor een toegang to t de velden of voor een groenvoorz ien ing. Het aanduidingsvlak 

biedt in ieder geval geen ruimte o m veel meer dan de 142 benod igde parkeerplaatsen 

te realiseren. 

Van de zi jde van de gemeente is toegel icht dat de 50 extra parkeerplaatsen voor het 

strandbezoek niet (fysiek) afgescheiden zullen zijn van de 92 parkeerplaatsen voor het 

voetbalcomplex. Er zal sprake zijn van één aaneengesloten parkeerterrein met 142 

parkeerplaatsen. De 142 parkeerplaatsen kunnen allemaal benut worden door de 

gebruikers van het voetbalcomplex of ze kunnen allemaal benut worden door 

strandbezoekers. 

Uit het n ieuwe artikel 6.4.3 "Het gebruik als transferium ter plaatse van de gronden met 

de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - transferium' is uitsluitend toegestaan 

indien er geen wedstrijden en trainingen plaatsvinden op het voetbalcomplex" vo lg t dat 

een gel i jkt i jd ig gebruik van het parkeerterrein door bezoekers van het voetba lcomplex 

en strandbezoekers niet mogel i jk is. Tijdens wedstr i jden of t ra in ingen bli jven dus in 

pr incipe ten minste 50 van de 142 parkeerplaatsen onbenut . 
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Buiten de wedstr i jden of t ra in ingen om mag het parkeerterrein gebru ik t worden als 

t ransfer ium. Dit betekent dat het parkeerterrein ook als er geen wedstr i jden o f 

t ra in ingen plaatsvinden in gebruik zal zijn. Normal i ter zou het parkeerterrein dan niet 

of nauweli jks in gebruik zijn. Het gebruik als t ransfer ium leidt t o t een intensivering van 

het gebru ik van het parkeerterrein. 

Aangezien de hoogste stranddrukte vooral opt reedt op weekenddagen in de 

zomerper iode tussen het einde van de ochtend en het begin van de avond, is het 

voorstelbaar dat het transfer ium niet in gebruik kan zijn op de (weekend)dagen dat 

wedstr i jden worden gespeeld, zelfs niet als de wedstr i jden pas in de middag 

aanvangen. Volgens artikel 6.4.3 zou het parkeerterrein in dat geval wel in de ochtend 

gebru ik t kunnen worden als transfer ium, maar het is redeli jkerwijs niet uit te sluiten (of 

te bewerkstel l igen) dat dat gebruik bij aanvang van wedstr i jden is geë ind igd. 

Trainingen v inden meestal plaats op doordeweekse dagen vanaf de late middag (en 

op woensdagmiddagen) zodat het gebruik van het parkeerterrein als t ransfer ium het 

gebru ik van het parkeren voor het voetbalcomplex ook op doordeweekse dagen kan 

be lemmeren. 

Hieruit vo lg t dat het parkeerterrein vooral op weekenddagen bui ten de 

voetba lcompet i t ie (die loopt van half augustus to t begin jun i ) in gebruik kan zijn als 

t ransfer ium. Volgens de gemeente zal dat ongeveer 12 dagen per jaar zijn. 

Appel lanten bestr i jden dat. 

Ik merk hierover op dat de zomers top van de voetba lcompet i t ie ongeveer 12 

weekenden omvat. Na af loop van de voetba lcompet i t ie worden meestal nog enkele 

wedstr i jden of toernooien gespeeld zodat er t ien of minder voetbalvr i je weekenden 

resteren. Daarnaast zal niet elk weekend in de zomerper iode twee drukke stranddagen 

kennen. Ik acht het aldus niet onaannemel i jk dat het parkeerterrein op het 

voetba lcomplex ongeveer 12 dagen per jaar als t ransfer ium voor strandbezoek in 

gebru ik zal zijn. 

Het gebru ik van het parkeerterrein als t ransfer ium zal worden gereguleerd door op 

drukke dagen strandbezoekers met (mobiele) mat r ixborden te wijzen op een gebrek 

aan beschikbare parkeerplaatsen in Egmond aan Zee en de beschikbaarheid van 

parkeerplaatsen (en natransport) op het voetbalcomplex. Drukke stranddagen laten 

zich meestal enkele dagen daaraan voorafgaand voorspel len zodat de mobie le 

bewegwi jzer ing t i jd ig kan worden ingezet. Zelfs bij plotsel inge, onvoorz iene drukte 

kan snel mobie le bewegwi jzer ing worden ingezet. De gemeente Bergen is bekend met 

s t randdrukte en beschikt over de middelen o m het verkeer te geleiden. 

Overigens zou de gemeente er ook voor kunnen kiezen o m het parkeerterrein een 

maximaal aantal dagen per jaar (bijv. 12) in te zet ten als t ransfer ium. Dan bli jven de 
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parkeer- en verkeersproblemen in Egmond aan Zee op de overige drukke 

stranddagen uiteraard wel bestaan. 

Zoals ook in de "Oplegnot i t ie planMER en passende beoorde l ing" van Rho adviseurs 

van 1 1 september 2 0 2 0 (bij lage 2 2 bij de plantoel icht ing) is vermeld zal het gebru ik 

van het parkeerterrein als t ransfer ium niet leiden to t een toename van het verkeer o p 

de onts lu i tende wegen. Het gebruik als transfer ium kan zelfs leiden to t een afname 

van het aantal autoki lometers omda t de laatste ki lometers naar het strand met de bus 

o f per fiets worden afgelegd. Me t een t i jd ige en goede (mobiele) bewegwi jzer ing naar 

het transfer ium kunnen ook de omri jdk i lometers die appel lanten vrezen, voo rkomen 

worden . 

In hoofdstuk 3 van de Oplegnot i t ie is nader ingegaan op de mogel i jke gevolgen van 

het t ransfer ium voor de verkeersafwikkel ing. Voor het bepalen van de gevolgen van 

het transfer ium voor het verkeer is een scenario geformuleerd dat ui tgaat dat op de 

drukke stranddagen de 1 4 2 parkeerplaatsen 1x per etmaal worden gebru ik t ( 2 8 4 

mv t /e tm) . Verder is aangenomen dat vri jwel al het verkeer ( 9 0 7 o ) over de Hei looër 

Zeeweg naar het t ransfer ium rijdt, S0Zo r i jdt via de Egmonderstraatweg en 5 X via de 

Nieuwe Egmonderstraatweg. 

Ik acht het aangenomen aantal van bijna 3 0 0 mv t /e tm van en naar het parkeerterrein 

in het geval het parkeerterrein als t ransfer ium fungeert , realistisch. Zoals hiervoor al 

gezegd duur t een strandbezoek meestal enkele uren waardoor het dubbe lgebru ik van 

de parkeerplaatsen beperkt zal zijn. Verder heeft, zo is ook in het vor ige STAB-verslag 

aangegeven, een parkeerterrein geen intrinsieke verkeersaantrekkende werk ing 

(parkeren is geen op zichzelf staand doel), ook niet als dat als t ransfer ium wo rd t 

gebruikt . Well icht zi jn er strandbezoekers die in de veronderstel l ing van vo ldoende 

beschikbare parkeerplaatsen op het voetbalcomplex met de auto in plaats van 

bi jvoorbeeld het openbaar vervoer naar het strand reizen, zoals LTO Noord aanvoert, 

maar vanwege de beschikbaarheid van 1 4 2 parkeerplaatsen voor het t ransfer ium is 

het aantal verkeersbewegingen gel imi teerd to t ongeveer 3 0 0 per etmaal. Aangezien 

het merendeel van de strandbezoekers dat per auto reist a fkomst ig zal zijn uit de 

r icht ingen Hei loo en Alkmaar acht ik de aangenomen verkeersverdel ing ook 

realistisch. 

Verder is in het scenario ui tgegaan van een gemidde lde bezett ing van 3 personen per 

auto. Dat betekent dat er per dag tussen de 4 0 0 en 4 5 0 mensen van en naar het 

t ransfer ium moeten worden getranspor teerd. Voor dat t ransport wo rd t u i tgegaan van 

1 0 bussen heen en 1 0 bussen terug (in aanvul l ing op de reguliere busverbinding). 

Uit de berekeningen (zie ook tabel 3 .1 op blz. 9 in de Oplegnot i t ie) bl i jkt dat het 

verkeer van de Egmonderstraatweg in de r icht ing van de Hei looër 
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Zeeweg/Ti jdverdri j fs laan (r ichting 8 in de tabel) op het kruispunt van die wegen 

relatief lange wachtr i jen kan onderv inden. Deze wachtr i jen zijn, zo staat in de 

Oplegnot i t ie , ook aanwezig in de au tonome situatie (2027) en de situatie verslechtert 

niet als gevolg van het gebruik van het t ransfer ium. In de au tonome situatie bedraagt 

de cyclustijd 101 seconden en in de situatie met het gebruik van het t ransfer ium 102 

seconden. 

Op basis van de berekeningsresultaten wo rd t in de Oplegnot i t ie terecht 

geconcludeerd dat de gevolgen van het gebru ik van het t ransfer ium voor de 

verkeersafwikkel ing (zelfs op basis van de worstcase u i tgangspunten zoals gehanteerd 

in de berekeningen) verwaarloosbaar zullen zijn. 

In de Oplegnot i t ie is niet ingegaan op de mi l ieugevolgen of de gevolgen voor het 

leefkl imaat voor omwonenden vanwege het intensievere gebruik van het 

parkeerterrein op het voetbalcomplex als dat ook als t ransfer ium w o r d t gebruikt . 

Zoals gezegd is de verkeersaantrekkende werk ing van het gebru ik van het 

parkeerterrein als transfer ium niet groter dan de verkeersaantrekkende werk ing van 

het voetbalcomplex. Ook het aantal parkeerbewegingen op het parkeerterrein is 

ondanks de beschikbaarheid van 50 extra parkeerplaatsen voor het t ransfer ium 

vergeli jkbaar omdat bij het gebru ik van het parkeerterrein als t ransfer ium het 

dubbelgebru ik van de parkeerplaatsen beperkter is dan bij het gebru ik van het 

parkeerterrein voor het voetbalcomplex. Wel zal als gevolg van het gebruik van het 

t ransfer ium op een beperkt aantal extra dagen per jaar op het voetbalcomplex 

geparkeerd worden. Ik kan mij v inden in het s tandpunt van verweerder dat het 

intensievere gebruik van het parkeerterrein op het voetbalcomplex als t ransfer ium 

opweegt tegen het beperken van verkeers- en parkeerproblemen in Egmond aan Zee. 
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5 Natuur 

5.1 Geschilbeschrijving 
Appel lanten Gebr. Pepping voeren aan dat het t ransfer ium niet is vergund met de 

Wnb-ve rgunn ing die is verleend voor het sportcomplex. Appel lanten menen dat 

alsnog een vergunning moet worden verleend. Appel lanten voeren aan dat de 

referentiesituatie op basis waarvan van de st ikstofdeposit ie vanwege het plan is 

beoordeeld, niet afdoende is onderzocht. Niet is onderzocht wat de feitel i jke 

aanwezige situatie in 2020 was en in hoeverre de aanwezige situatie planologisch 

legaal was. Appel lanten voeren aan dat de omvang van de emissies vanwege 

bemest ing van landbouwgrond onvo ldoende onde rbouwd is. Appel lanten stellen dat 

niet alle met het plan samenhangende emissies zijn beoordeeld, dat voor de 

aanlegfase is ui tgegaan van twee jaar en dat de drie bestaande spor tcomplexen 

t i jdens de aanlegfase in gebruik zullen bli jven. Appel lanten menen t o t slot dat 

onvo ldoende vaststaat dat de verkeersaantrekkende van het spor tcomplex werk ing 

niet gro ter zal zijn dan de 300 mv t / e tm waarvan verweerder uitgaat. 

Appel lanten Wul lems e.a. voeren aan dat bij een drempelwaarde van 40 dB en bij de 

geluidsniveaus die opt reden t i jdens voetbalwedstr i jden, een g roo t deel van het Natura 

2000-gebied word t verstoord. Appel lanten verwijzen naar een in hun opdracht 

opgeste lde not i t ie van Peutz van 15 januari 2021 (zie bi j lage 7 bij het beroepschri f t) . 

Deze not i t ie word t ook onderschreven door appel lanten Gebr. Pepping. 

Appel lanten Wul lems e.a. voeren verder onder verwi jz ing naar voo rnoemde not i t ie 

aan dat verweerder voor wat betref t l ichthindereffecten is u i tgegaan van een 

grenswaarde, waaraan weliswaar kan worden voldaan, maar dat niet is gekeken naar 

eventuele hinder vanwege het overschri jden van een drempelwaarde. De beoordel ing 

is daarom discutabel. 

Appel lanten Wul lems e.a. voeren verder aan dat bij de beoorde l ing van de 

st ikstofdeposi t ie vanwege het plan, onvo ldoende onde rbouwde aannamen zijn 

gedaan over de ammoniakemissies bij het bemesten van bol lenvelden en wei land. 

Daarnaast zijn niet alle stikstofemissies die met het plan samenhangen, beoordeeld. 

De stikstofemissies t i jdens de aanlegfase zijn ten onrechte over twee jaar ui tgespreid. 

Met de stikstofemissies van de sport locaties die t i jdens de aanlegfase nog in gebruik 

zijn, is geen rekening gehouden. 

Appel lanten voeren verder aan dat bij het beoordelen van de st ikstofgevolgen geen 

rekening is gehouden met het voor bol lenteel t geschikt maken van de terreinen 

Zeevogels en Sint Adelbert . In het Onderzoek b loembol lengeschik the id staat dat de 
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bovengrond van beide terreinen moet worden afgegraven, afgevoerd en vervangen 

door zeezand. Vervolgens moet de bodem worden gep loegd. Op de terreinen van 

Zeevogels, Sint Adelber t en Egmondia zuilen ook gebouwen worden gesloopt en het 

puin daarvan zal moeten worden afgevoerd. 

Extra verkeersbewegingen vanwege het transfer ium zijn eveneens niet betrokken in de 

st ikstofbeoordel ing. 

Appel lanten merken verder op dat op het beoogde voetba lcomplex ook activiteiten 

en evenementen georganiseerd zullen worden, die nu plaatsvinden op de andere 

spor tcomplexen. Het gaat onder meer om een halve marathon, een wande l -

t iendaagse en een mounta inb ike-wedstr i jd (Egmond-Pier-Egmond). Bij deze 

evenementen worden tenten opgezet en mobiele to i let ten geplaatst. In de 

st ikstofberekeningen is geen rekening gehouden met aan- en afvoer van deze 

voorz ieningen, noch met de verkeersbewegingen vanwege de bezoekers van deze 

evenementen. Verder heeft de gemeenteraad bij de vaststell ing van het plan een 

mot ie aangenomen die het col lege opdraagt o m te onderzoeken of het terrein en de 

kantine mul t i funct ioneel kunnen worden gebruikt . 

Naar aanleiding van de "Eftel ing-uitspraak" van de Afdel ing bestuursrechtspraak van 

de Raad van State (r.o. 110) stellen appel lanten dat een nieuwe passende beoordel ing 

had moeten worden opgesteld en dat niet kon worden volstaan met een memo. In de 

aangehaalde uitspraak overweegt de Afdel ing dat op basis van een aanvul lend m e m o 

niet vaststaat dat de st ikstofdeposit ie niet toeneemt en dat niet is beoordeeld wat de 

gevolgen van de st ikstofdeposit ie zijn voor het Natura 2000-gebied in kwestie. 

Appel lanten voeren to t slot aan dat onzekerheid bestaat omt ren t de Wnb-ve rgunn ing 

nu daartegen beroep is ingesteld. 

Appel lante LTO Noord voert aan dat in het st ikstofonderzoek is u i tgegaan van een 

verkeerde referentiesituatie, dat verkeerde kengetal len voor mestaanwending zijn 

gebru ik t en dat geen rekening is gehouden met wisselteelt op de bo l lengronden. Ook 

is de aanleg van natuurgebied, e lementen ten behoeve van landschappel i jke inpassing 

en de aanleg van infrastructuur b innen het natuurgebied niet in het onderzoek 

bet rokken. Verder is geen rekening gehouden met de aanleg van bo l lengronden en 

bemest ing van sportvelden. Ook plaatst appel lante kant tekeningen bij de funct ie van 

het t ransfer ium, de effecten van langzaam (gemotor iseerd) verkeer en de 

gemodel leerde posit ie van het c lubgebouw. 

In het verweerschri f t (paragraaf 1.5) staat ten aanzien van het t ransfer ium dat dat zal 

wo rden ingezet t i jdens de zomerper iode wanneer er niet w o r d t gevoetbald. Het 
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t ransfer ium ligt op 2 ki lometer van het strand en zal incidenteel worden ingezet. Het 

gaat o m een over loopparkeerterrein o m pieken op te vangen. 

In het verweerschrif t (paragraaf 2.6) staat dat onderzoek is u i tgevoerd naar de 

gevolgen van het bestemmingsplan voor st ikstofdeposit ie en dat di t onderzoek 

gebaseerd is op de meest actuele u i tgangspunten en inzichten. In het onderzoek zijn 

ook de emissies van de bestaande voetbalcomplexen, verwarming gebouwen en 

verkeersbewegingen, betrokken. Daartoe zijn a lgemeen geaccepteerde kengetal len 

gebruikt . Uit het onderzoek bl i jkt dat zowel t i jdens de aanlegfase van het 

spor tcomplex als in de gebruiksfase, per saldo geen sprake is van een toename van de 

st ikstofdeposit ie. Significante negatieve effecten zijn daarom ui tgesloten, aldus het 

verweerschrif t . De beëindiging van de stikstofemissie van 8 hectare bo l lengrond en 

van drie gasgestookte clubhuizen leidt t o t een zodanige afname van de deposit ie, dat 

een toename van verkeersbewegingen niet t o t een toename van st ikstofdeposit ie 

leidt. In de planregels is geborgd dat toekomst ige graslanden ter plaatse van de 

locatie van Sint Adelbert, niet wo rden bemest. 

In het onderzoek is rekening gehouden met een toename van emissies van verkeer 

van en naar het nieuwe sportcomplex, de beëindig ing van emissies van de bestaande 

spor tcomplexen en van de bo l lengronden ter plaatse van het nieuwe sportcomplex, 

een toename van emissies ter plaatse van de compensat iegronden. Het eventuele 

gebru ik van de parkeerplaatsen als t ransfer ium zal geen nadel ige gevolgen hebben 

voor st ikstofdeposit ie. 

In het verweerschrif t staat verder dat realistische aannamen zijn gedaan voor het 

s ta r tmoment en de door loopt i jd van de aanlegfase, en dat wanneer de aanlegfase 

binnen één kalenderjaar plaatsvindt, per saldo geen sprake is van een toename van de 

deposi t ie. Dat de huid ige sport locaties t i jdens de aanlegfase nog in gebruik zijn vo rm t 

geen be lemmer ing. Dit omdat beëind ig ing van de bemest ing van de bo l lengronden 

ter plaatse van het beoogde spor tcomplex een groo t posit ief saldo oplevert. 

Ten aanzien van de bezwaren van appel lanten Wul lems e.a. over de gevolgen van l icht 

en geluid voor het Natura 2000-gebied "Noordho l lands Duinreservaat", is in het 

verweerschri f t gesteld dat deze bezwaren reeds tegen het vor ige bestemmingsplan 

aangevoerd hadden kunnen worden (zie paragraaf 2.5 van het verweerschrift). 

Verweerder meent daarom dat deze bezwaren thans bui ten beschouwing moeten 

worden gelaten. In het verweerschri f t is in di t kader verder aangegeven dat het Natura 

2000-gebied niet is aangewezen voor soorten of habitats die gevoel ig zijn voor 

verstor ing door geluid en licht. Verweerder ziet evenmin knelpunten als het gaat o m 

de gevolgen van geluid en licht voor het N N N en soor tenbescherming. 
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5.2 STAB-verslag 40676 
In het verslag met kenmerk STAB-40676 staat dat bij de berekening van de 

st ikstofdeposit ie vanwege het gebru ik van het beoogde voetbalcomplex, is u i tgegaan 

van een verkeersintensiteit die aansluit bij de bedoel ing van de raad o m in totaal 142 

parkeerplaatsen op het complex te realiseren. Het gebru ik van dat parkeerterrein als 

t ransfer ium had geen verhoging van de gemidde lde verkeersgeneratie van het 

voetbalcomplex to t gevolg. Berekend is dat die verkeersbewegingen een toename van 

st ikstofdeposit ie van 0,09 mo l /ha / j r op het Natura 2000-gebied Noordhol lands 

Duinreservaat to t gevolg hebben. Ten t i jde van de vaststell ing van het vor ige plan was 

voor die toename een ontwerpbeslu i t Wet natuurbescherming (Wnb) genomen, voor 

het verlenen van een vergunning. Nadien, op 5 december 2018, is het besluit 

genomen o m vergunning te verlenen voor de aanleg en het gebru ik van het 

voetbalcomplex, inclusief toedel ing van de benod igde ontwikkel ingsru imte voor de 

st ikstofdeposit ie die het voetbalcomplex met zich meebrengt . 

5.3 Uitspraak 201801829/1/R1 
In de uitspraak van 11 september 2019 overweegt de Afdel ing dat de raad de 

vaststell ing van het plan mede heeft gebaseerd op het PAS. Daarin zou vo ldoende 

deposi t ieru imte beschikbaar zijn voor het ui tgeven van een vergunning voor de 

st ikstofdeposit ie. Het nieuwe voetbal terrein zal een st ikstofbi jdrage van 0,09 

mol /ha / jaar opleveren. Maatregelen die worden get ro f fen in het kader van het PAS, 

moeten borgen dat geen signif icante negatieve effecten opt reden ten gevolge van de 

mogel i jkheden die het plan biedt. De Afdel ing is van oordeel dat de raad het plan 

heeft vastgesteld in strijd met artikel 2.8, derde l id, van de Wet natuurbescherming 

(r.o.19-20). 

5.4 De gevolgen 
5.4.1 Stikstofdepositie 
Het plan voorziet in activiteiten die kunnen leiden to t stikstofemissies. Het p langebied 

grenst aan de noordwestzi jde direct aan het Natura 2000-gebied "Noordho l lands 

Duinreservaat" dat st ikstofgevoel ige habitats omvat . De gevolgen van het plan voor 

di t Natura 2000-gebied zijn onderzocht en daarvan is verslag gedaan in de "Not i t ie 

St ikstofdeposi t ieberekening inclusief verschi lberekening Sportcomplex Egmond aan 

den Hoef" van 2 september 2020 (bij lage 1 van bi j lage 22 bij de p lantoel icht ing, 

hierna: de st ikstofnoti t ie). 
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Ik merk hier terzi jde op dat ik het bezwaar van appel lanten Wul lems e.a. dat in het 

voor l iggende geval niet kan worden volstaan met een not i t ie over de gevolgen van 

het plan voor st ikstofdeposit ie, van jur id ische aard acht. Ik laat di t bezwaar daarom 

verder buiten beschouwing. 

In de st ikstofnot i t ie staat dat de aanleiding t o t het onderzoek word t gevormd door 

het planvoornemen o m drie spor tcomplexen te laten fuseren t o t één. In de not i t ie is 

als ui tgangspunt gehanteerd dat de aanlegfase de realisatie van de velden en de 

bouw van het c lubgebouw en de t r ibune omvat, en 12 t o t 15 maanden zal duren (zie 

blz. 10). Ten behoeve van de aanlegfase zijn in AERIUS Calculator, op basis van door 

de opdrachtgever vermelde gegevens, mobie le werktu igen, sector bouw en industr ie, 

ingevoerd (zie blz. 10). Tevens is het t i jdens de aanlegfase benod igde wegverkeer 

betrokken in de berekening (zie blz. 11). 

Ten behoeve van de gebruiksfase is het ui tgangspunt gehanteerd dat het c lubgebouw 

zonder gasgestookte cv-installatie word t opgeleverd (zie blz. 12). Het gebruik van di t 

gebouw (en de t r ibune) leidt in de gebruiksfase daarom niet t o t (gemodel leerde) 

emissies. Voor wat betref t de verkeersaantrekkende werk ing van het voetba lcomplex 

is in de berekening van de gebruiksfase uitgegaan van 300 mvt /e tm (overgenomen uit 

het planMER). 

Eveneens ten behoeve van de gebruiksfase is in de berekening het ui tgangspunt 

gehanteerd dat ter plaatse van de spor tcomplexen van Zeevogels en Sint Adelber t 

respectieveli jk 7 en 1 hectare bol lengrond in gebruik is. Ten aanzien van de 

ammoniakemissie vanwege het gebruik van die bol lenvelden, staat in de not i t ie het 

volgende: "Op basis van mestaanwending kengetailen uit de AERIUS-caiculator blijkt 

dat er sprake is van 3,7 kg/jr NH3 is ten gevolge van 7 hectare bollengrond." 

Vervolgens zijn in de st ikstofnot i t ie de emissies in de ( toekomst ige) gebruiksfase 

afgezet tegen de emissies in de referentiesituatie (zie blz. 17 e.v). De referentiesituatie 

is bepaald aan de hand van de "Beleidsregel intern en extern salderen N o o r d -

Hol land". Uit die Beleidsregel is afgeleid dat moet worden aangesloten bij de da tum 

waarop het gebied als Natura 2000-gebied is aangewezen. Aangezien het 

Noordhol lands Duinreservaat op 7 december 2004 is aangewezen als Natura 2000-

gebied, is in de stikstof not i t ie van die datum ui tgegaan. 

In de referentiesituatie waren de spor tcomplexen van Egmondia, Zeevogels en Sint 

Adelber t in gebruik en in de berekening is daarom gerekend met het gasverbruik en 

de verkeersaantrekkende werk ing van deze complexen. In de st ikstofnot i t ie staat dat, 

aangezien rekeningen niet langer dan 5 jaar bewaard hoeven te worden , het 

gasverbruik is ingeschat op basis kengetal len (zie blz. 18). De verkeersgeneratie is 

gebaseerd op kencijfers van het CROW. Ter plaatse van het nieuwe voetba lcomplex 
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was in de referentiesituatie 8 hectare bo l lengrond aanwezig. Voor de 

ammoniakemissie vanwege bemest ing van die g ronden is van hetzelfde kengetal 

u i tgegaan als voor de bo l lengrond in de beoogde situatie, nameli jk 3,1 kg/ha/ j r . 

Uit een verschi lberekening tussen de referentiesituatie en de aanlegfase in twee 

verschil lende kalenderjaren, en de gebruiksfase, wo rd t in de st ikstofnot i t ie 

geconcludeerd dat het plan niet leidt to t een toename van de st ikstofdeposit ie op het 

Natura 2000-gebied "Noordhol lands Duinreservaat" (zie blz. 21 e.v.). 

Referentiesituatie 

Voo rzove r appel lanten Gebr. Pepping en LTO Noord aanvoeren dat in de 

st ikstofnot i t ie is ui tgegaan van een onjuiste referentiesituatie, merk ik het vo lgende 

op. De Beleidsregel op basis waarvan in de stikstof not i t ie de referentiesituatie is 

bepaald, wo rd t door de provincie Noord-Ho l land gebru ik t bij het beoordelen van 

aanvragen voor natuurvergunningen waarbi j extern wo rd t gesaldeerd (zie de 

toel icht ing op de Beleidsregel). In de voor l iggende situatie gaat het o m de 

beoordel ing van de gevolgen van een bestemmingsplan dat door de raad van de 

gemeente Bergen is vastgesteld. Desgevraagd hebben de ver tegenwoord igers van 

verweerder aangegeven dat geen één-op-één- inpassing is beoogd van de W n b -

vergunning die is verleend voor het voetbalcomplex. Het plan voorziet ook niet in een 

regel ing ten behoeve van één-op-één- inpassing. Uit jur isprudent ie van de Afdel ing 

bl i jkt dat voor de beoordel ing van de vraag of een bestemmingsplan leidt to t 

signif icante gevolgen voor Natura 2000-gebieden, moet worden ui tgegaan van de 

feitel i jk bestaande, planologisch legale situatie ten t i jde van de vaststell ing van het 

plan. 

In zoverre kan dus met appel lanten Gebr. Pepping en LTO Noord worden gesteld dat 

van een onjuiste referentiesituatie is u i tgegaan. De vraag is echter of een en ander 

gevolgen heeft voor de wijze waarop de gevolgen van het plan in beeld zijn gebracht. 

In de st ikstofnot i t ie is nameli jk beschreven dat in de referentiesituatie 8 hectare 

bo l lengrond in het plangebied aanwezig was. In de st ikstofnot i t ie staat dat in de 

referentiesituatie ook de drie v r i j komende spor tcomplexen aanwezig waren en de 

gebouwen op die spor tcomplexen werden verwarmd met gasgestookte cv-ketels. Ik 

stel vast dat de referentiesituatie in 2004 zoals die in de stikstof not i t ie is beschreven, 

overeenkomt met de feiteli jk bestaande en planologisch legale situatie ten t i jde van 

de vaststell ing van het plan. In hetgeen door appel lanten is aangevoerd, zie ik geen 

aanleiding o m te veronderstel len dat de beoordel ing voor wat betref t de (feiteli jk 
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bestaande, planologische legale) referentiesituatie op onjuiste u i tgangspunten is 

gebaseerd. 

Bemest ing bollenvelden 

Voor zover appel lanten Gebr. Pepping en Wul lems e.a. aanvoeren dat (aannamen 

omtrent ) de emissies vanwege bemest ing van bo l lengrond onvo ldoende zijn 

onde rbouwd , merk ik het vo lgende op. Uit de stikstof not i t ie bl i jkt dat voor het 

toekomst ige gebruik van bo l lengronden ter plaatse van de spor tcomplexen van Sint 

Adelber t en Zeevogels, is u i tgegaan van een ammoniakemissie van 3,1 k i logram per 

hectare per jaar (kg/ha/ j r ) vanwege bemest ing (zie blz. 1 2 van de noti t ie). Voor de 

bol lenvelden ter plaatse van de beoogde fusielocatie is van hetzelfde getal u i tgegaan 

( 3 , 1 kg/ha/ j r , zie blz. 1 9 van de noti t ie). In de not i t ie staat dat di t getal is gebaseerd op 

kengetal len voor mestaanwending in AERIUS-calculator. 

Gevraagd naar wat hiermee w o r d t bedoeld, AERIUS Calculator geef t nameli jk geen 

kengetal voor bemest ing van bo l lengrond, noch is iets dergeli jks vermeld in de 

Instructie gegevensinvoer, hebben de ver tegenwoordigers van verweerder verwezen 

naar het rapport "Bergen N-H, Sportcomplex Egmond aan Den Hoef, onderzoek 

st ikstofdeposi t ie" van 2 5 januar i 2 0 1 7 , dat aan het vor ig plan ten grondslag lag (dit 

betref t bi j lage 2 bij het planMER, bij lage 4 bij de plantoel icht ing). In dat rapport staat 

dat de emissie is afgeleid uit de bemest ingsnormen voor bol lenteel t uit het 

Mestbeleid 2 0 1 4 - 2 0 1 7 . Daarbij is in het rappor t een fractie van 29o emissie naar de 

lucht gebruikt . In het rapport staat niet waarop di t percentage is gebaseerd (het 

percentage is niet afkomst ig uit het Mestbeleid 2 0 1 4 - 2 0 1 7 ) . In reactie op het 

conceptverslag heeft verweerder aangegeven dat het percentage afkomst ig is uit het 

rappor t "Ammonia emissions from animal manure and inorganic fertilisers" ( 2 0 1 2 ) van 

Wagen ingen University 8 i Research. 

Ik merk op dat appel lanten niet hebben onderbouwd waarom van een ander 

percentage ui tgegaan zou moeten worden. Ik merk op dat in het geval dat een hoger 

percentage word t gehanteerd, het aandeel van de agrarisch gebonden emissies groter 

wo rd t en de emissies die samenhangen met verkeer minder zwaar wegen in de 

saldoberekening. In het geval dat een lager percentage wo rd t gebruikt , geldt 

natuurl i jk het tegenovergestelde. 

Naar aanleiding van het bezwaar van appel lante LTO Noord dat in de st ikstofnot i t ie 

geen rekening is gehouden met wisselteelt, merk ik op dat het op bol lenvelden 

gebruikel i jk is om (ter beperking van plantziekten) eens in een aantal seizoenen een 

ander gewas dan bol len te telen. Ik stel vast dat ook bij wisselteelt mest kan worden 
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aangewend, maar dat dan de bemest ingsnorm voor het wisselgewas van toepassing 

is. Het is daarbi j niet ui tgesloten dat het o m een andere bemest ingsnorm gaat dan die 

voor bol lenteelt . Een hogere o f lagere mestaanwending dan bij bol lenteelt , zal to t een 

navenant hogere of lagere ammoniakemissie leiden. Wisselteelt op bol lenvelden kan 

daarom van invloed zijn op de langjarige gemidde lde hoogte van de emissie vanwege 

bemest ing, een en ander afhankeli jk van de hoogte van de bemest ingsnorm die voor 

de wisselteelt geldt, en de f requent ie waarmee wisselteelt plaatsvindt. Uit hetgeen 

door appel lante is aangevoerd, bl i jkt echter niet dat van een andere emissie moet 

worden ui tgegaan. 

In de st ikstofnot i t ie is enkel een emissiekengetal voor de bemest ing van bo l lengrond 

gebruikt . In de not i t ie is dus niet gerekend met een ammoniakemissie vanwege 

bemest ing van het wei land dat in de toekomst ige situatie ter plaatse van het 

spor tcomplex van Sint Adelber t zal worden gebruikt . Dit acht ik in overeenstemming 

met het feit dat aan die g ronden de bestemming "Agrarisch - We ideg rond" is 

gegeven en dat in de planregels is bepaald dat bemest ing niet is toegestaan op 

g ronden met die bestemming (zie art. 4.3, onder a, van de planregels). 

Overigens is in de st ikstofnot i t ie, zoals appel lante LTO Noord aanvoert, ook niet 

gerekend met een ammoniakemissie vanwege bemest ing van de beoogde 

sportvelden. Ik merk op dat natuurgrasvelden doorgaans met kunstmest worden 

bemest. Uit kunstmest kan ammon iak vervlucht igen. De toepassing van kunstmest kan 

zodoende bi jdragen aan de deposi t ie van stikstof elders. Het plan staat niet in de weg 

aan het voornemen o m drie kunstgras- en twee natuurgrasvelden aan te leggen, maar 

sluit evenmin uit dat (in het slechtst denkbare geval) vijf natuurgrasvelden worden 

gerealiseerd. Ik merk op dat ook de acht velden op de bestaande voetbalcomplexen 

kunnen worden bemest (in de referentiesituatie). Het plan voorz iet er echter in dat de 

voetbalvelden aanmerkel i jk dichter bij het Natura 2000-gebied "Noordho l lands 

Duinreservaat" komen te l iggen. 

Gasverbruik 

Ten aanzien van de emissies van gasgestookte verwarmingsketels in de gebouwen o p 

de drie bestaande spor tcomplexen, is in de st ikstofnot i t ie vermeld dat geen exacte 

gegevens over het gasgebruik ten t i jde van de referentiesituatie in 2004 beschikbaar 

zijn (zie blz. 18). Dit omda t rekeningen slechts 5 jaar bewaard hoeven te worden. 

Daarom zijn voor het gasverbruik kengetal len gebruikt . 
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Alhoewel het gezien de conclusie ten aanzien van de referentiesituatie voor de hand 

had gelegen om uit te gaan van recente gegevens over het feitel i jke gasverbruik, zie ik 

in hetgeen appel lanten hebben aangevoerd geen aanleiding voor de stelling dat ten 

onrechte van kengetal len is u i tgegaan. Het feitel i jk gasverbruik in het jaar van 

vaststell ing is nameli jk niet zonder meer maatgevend voor het verbruik in de 

referentiesituatie. 

Aanlegfase 

Het plan voorziet erin dat het g rondgebru ik ter plaatse van de sportcomplexen van de 

voetbalverenig ingen Egmondia, Sint Adelber t en Zeevogels wo rd t gewi jz igd en dat de 

inr icht ing van de gronden daartoe w o r d t o m g e v o r m d . Aan de gronden ter plaatse van 

het complex van Egmondia is de bes temming "Natuur" gegeven. Aan de gronden ter 

plaatse van het complex van Sint Adelber t zijn de bestemmingen "Agrarisch -

Bol lenconcentrat iegebied" en "Agrarisch - We ideg rond" gegeven. Aan de gronden ter 

plaatse van het sportcomplex van Zeevogels is de bestemming "Agrarisch -

Bol lenconcentrat iegebied" gegeven (de tennisvereniging op di t complex bli j f t 

ongewi jz igd). 

Me t appel lanten Gebr. Pepping, Wul lems e.a. en LTO Noord kan worden gesteld dat 

uit de st ikstofnot i t ie niet bli jkt dat rekening is gehouden met de werkzaamheden die 

in de aanlegfase nodig zijn op de drie bestaande spor tcomplexen, waaronder de sloop 

van gebouwen en bodembewerk ing ten behoeve van bol lenteel t en 

natuurontwikkel ing. De ver tegenwoord igers van verweerder hebben desgevraagd 

aangegeven dat de bi jdrage aan de deposi t ie op het Natura 2000-gebied van het 

bemesten van de compensat ie- en bestaande bo l lengronden dermate g roo t is, dat de 

bi jdrage van de werkzaamheden ten behoeve van het teel tr i jp maken van de g ronden 

ter plaatse van Zeevogels en Sint Adelber t daartegen naar verwacht ing niet opwegen 

(zie ook de beantwoord ing van vragen van STAB in bi j lage STAB-1). De 

ver tegenwoord igers van verweerder hebben verder aangegeven dat de aanlegfase 

ingevolge de Wet st ikstofreductie en natuurverbeter ing niet betrokken hoeft te 

worden bij het beoordelen van de gevolgen van het plan voor st ikstofdeposit ie. 

Weliswaar valt het voor l iggende besluit niet onder de werk ing van die w e t 1 1 , maar het 

niet betrekken van (een deel van) de aanlegfase is wel in de geest van de wet, aldus de 

ver tegenwoordigers van verweerder. Wat hier ook van zij, ik merk op dat de 

st ikstofnot i t ie geen inzicht biedt in de bi jdrage van de realisatiefase (van de bestaande 

Het vaststellingsbesluit van het voorliggende plan dateert van 29 september 2020. 
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sportcomplexen), aan de bi jdrage aan de st ikstofdeposit ie op het Natura 2000-gebied 

"Noordho l lands Duinreservaat". 

Voor wat betref t het bezwaar van appel lanten dat voor de aanlegfase is uitgegaan van 

twee jaar, merk ik op dat uit de st ikstofnot i t ie bli jkt dat is ui tgegaan van een 

realisatiefase die 15 maanden duurt . De bi jdrage aan de st ikstofdeposit ie vanwege de 

realisatiefase is dus niet evenredig over twee jaren verdeeld, enkel de emissie 

gedurende 3 van 15 maanden is in een opvolgend kalenderjaar gemodel leerd . Uit 

hetgeen door appel lanten is aangevoerd, bli jkt overigens niet dat een duur van 15 

maanden van de realisatiefase een onjuist ui tgangspunt is. De ver tegenwoord igers 

van verweerder hebben daarbij aangegeven dat tevens een berekening is ui tgevoerd 

waarbi j de gehele aanlegfase in een en hetzelfde kalenderjaar is gemodel leerd, 

hetgeen niet leidt t o t een toename van de st ikstofdeposit ie. Deze berekening heb ik 

desgevraagd van de ver tegenwoordigers van verweerder ontvangen en bi jgevoegd in 

bij lage STAB-1. 

Voor wat betref t het bezwaar van appel lanten Wul lems e.a. dat geen rekening is 

gehouden met een periode van overlap op het m o m e n t dat de sport locaties t i jdens 

de aanlegfase nog in gebruik zijn, merk ik op dat uit de st ikstofnot i t ie inderdaad bli jkt 

dat dat niet geval is. Verweerder heeft in reactie op het conceptverslag aangegeven 

dat t i jdens deze periode van overlap sprake is van een gunst ige situatie voor het 

Natura 2000-gebied, aangezien dan geen bemest ing op de bestaande en nieuwe 

locatie plaatsvindt. 

Verkeersaantrekkende werking 

Naar aanleiding van de bezwaren van appel lanten Gebr. Pepping, Wul lems e.a. en LTO 

Noord met betrekking t o t de verkeersaantrekkende werk ing van het sportcomplex en 

het t ransfer ium, verwijs ik naar hoofdstuk 4 van dit verslag. Daar is het aangenomen 

aantal van (bijna) 300 mvt /e tmaal van en naar het parkeerterrein in het geval het 

parkeerterrein als t ransfer ium fungeert , realistisch geacht. In de st ikstofnot i t ie is 

gerekend met 300 mvt /e tm. 

Naar aanleiding van het bezwaar van appel lanten Wul lems e.a. dat op het beoogde 

voetba lcomplex activiteiten en evenementen georganiseerd zullen worden , die nu 

plaatsvinden op de andere sportcomplexen, en dat daarmee geen rekening is 

gehouden in de st ikstofnoti t ie, merk ik het vo lgende op. Het plan voorziet niet 

ui tdrukkel i jk in de mogel i jkheid o m het voetbelcomplex tevens te gebruiken voor 

evenementen. Ik zie daarom geen aanleiding o m deze activiteit afzonderl i jk te 
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betrekken in het onderzoek naar de st ikstofdeposit ie vanwege het plan. Voor zover 

evenementen als ondergeschikt onderdeel van de activiteiten op een voetbalcomplex 

kunnen worden beschouwd, b i jvoorbeeld in het kader van de 12-dagenregel ing van 

het Activi tei tenbesluit , zijn de verkeersbewegingen die met deze activi tei t gepaard 

gaan, verdisconteerd in de kengetal len voor de verkeersgeneratie vanwege 

sportcomplexen van CROW. Daarom staat niet zonder meer vast dat van onjuiste 

gegevens is u i tgegaan. Daarbij merk ik op dat appel lanten wijzen op evenementen die 

nu reeds in de nabi jheid van het p langebied plaatsvinden. Het valt daarom te bezien 

of het plan leidt t o t een relevante wi jz ig ing van stikstofemissies in het geval deze 

evenementen bij planrealisatie op het beoogde voetbalcomplex zul len worden 

gehouden. 

Naar aanleiding van het bezwaar van appel lante LTO Noord dat in de st ikstofnot i t ie 

geen rekening is gehouden met de effecten van langzaam verkeer (scooters en 

brommers) , merk ik op dat ik in hetgeen appel lante heeft aangevoerd geen aanleiding 

zie om te veronderstel len dat het plan op dat punt gevolgen van wezenl i jke betekenis 

heeft. 

Positie c lubgebouw 

Naar aanleiding van het bezwaar van appel lante LTO Noord dat in de stikstof not i t ie is 

u i tgegaan van een onjuiste posit ie van het c lubgebouw en de t r ibune van het nieuwe 

sportcomplex, merk ik het vo lgende op. In f iguur 10 op bladzijde 13 van de 

st ikstofnot i t ie is een uitsnede opgenomen uit AERIUS Calculator, waarbi j uit het 

bi jschrif t bl i jkt dat het gaat o m de wijze waarop de aanlegfase van het c lubgebouw en 

de t r ibune in het rekenmodel is gemodel leerd. Uit de uitsnede zelf bl i jkt dat de 

betref fende activiteiten gemodel leerd zijn op een locatie die ongeveer 35 meter ten 

oosten van het bouwvlak ten behoeve van het c lubgebouw ligt, en dus o p grotere 

afstand van het Natura 2000-gebied "Noordhol lands Duinreservaat" dan genoemd 

bouwvlak. Gezien de korte afstand t o t het Natura 2000-gebied, betwi j fel ik echter o f 

een en ander aanzienlijke gevolgen heeft voor de hoogte van de berekende 

st ikstofdeposit ie in dat gebied. 

5.4.2 Overige bezwaren 
Verstoring vanwege geluid 

Appel lanten Wul lems e.a. hebben bij het beroepschri f t een (in hun opdracht 

opgestelde) not i t ie van Peutz gevoegd waarin nader is ingegaan op faunaverstor ing 

vanwege de aspecten geluid en licht. In de not i t ie stelt Peutz dat de beoordel ing van 

de geluidbelast ing van het plan voor het Natura 2000-gebied "Noordho l lands 
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Duinreservaat" kwalitatief van aard is, terwi j l de activiteiten op het beoogde 

spor tcomplex volgens Peutz kunnen leiden to t een 40 dB-contour die op enkele 

honderden meters van het voetbalcomplex over het Natura 2000-gebied ligt. 

In paragraaf 4.3 van de plantoel icht ing (onder het kopje "Natuurnetwerk Nederland 

(NNN)") staat dat de b innenduinrand ten westen van het voetbalcomplex is 

aangewezen als N N N . Verder is vermeld dat de b innenduinrand van belang is voor 

diverse vogelsoorten die gevoel ig zijn voor verstor ing door gelu id. Het plan leidt t o t 

een beperkte toename van de gelu idverstor ing van deze vogelsoor ten. In de 

toel icht ing staat dat het geen cont inue toename betreft . Daarbij wo rd t veronderstel t 

dat gewenning zal opt reden en verstor ing beperkt zal zijn. In bi j lagen 5 en 20 bij de 

plantoel icht ing zijn rapporten opgenomen met betrekking t o t het ecologisch 

onderzoek dat aan het plan ten grondslag ligt. In deze rapporten is niet expliciet 

ingegaan op de invloed van geluid op de broedvogels die nabij het beoogde 

voetbalcomplex broeden. 

Ik stel vast dat niet is ui tgesloten dat het plan leidt to t negatieve effecten op 

broedvogels die thans nabij het beoogde spor tcomplex voo rkomen . Uit de stukken 

kan niet worden afgeleid hoe g roo t dat effect is. Daarmee is het mijns inziens ongewis 

of gewenning kan opt reden. Het feit dat het voetbalcomplex niet t o t cont inue 

geluidsverstor ing leidt, maakt dat niet van de min of meer bekende waarden voor 

geluidsverstor ing kan worden u i tgegaan . 1 2 Die waarden zijn meestal gebaseerd op 

verstor ing door wegverkeerslawaai. Wegverkeerslawaai is anders van aard (ruisachtig 

en meer cont inu) dan het te verwachten geluid vanwege het voetbalcomplex 

(voornamel i jk stemgeluid). 

Of en waarom bij het beoordelen van de gevolgen van geluidsverstor ing van het plan 

zou moeten worden ui tgegaan van de 40 dB-contour, bl i jkt overigens niet uit de 

not i t ie van Peutz. De 40 dB-contour is nameli jk een betrekkel i jk strenge 

beoordel ingswaarde. 

Verstoring vanwege licht 

Ten aanzien van de l ichtuitstral ing van het spor tcomplex merkt Peutz op dat uit de 

plantoel icht ing bli jkt dat enige toename van l ichtuitstral ing acceptabel word t geacht 

o m d a t wo rd t voldaan aan de grenswaarde van 2 lux voor natuurgebieden uit de 

2 Zie bijvoorbeeld: "Effecten van geluid op wilde soorten - implicaties voor soorten betrokken bij de 
aanwijzing van Natura 2000 gebieden", beschikbaar op https://edepot.wur.nl/15791. 
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Richtlijn l ichthinder van de Nederlandse Stichting voor Ver l icht ingskunde (NSW, 

2014). Peutz stelt dat veelal het u i tgangspunt wo rd t gehanteerd dat bij een 

l ichtsterkte van 0,1 lux zonder meer geen negatieve effecten opt reden. Mogel i jke 

effecten tussen de "drempelwaarde" en "grenswaarde" zijn niet beoordeeld, aldus 

Peutz. 

In paragraaf 4.7.5 van de plantoel icht ing is verwezen naar de Richtlijn l ichthinder van 

de N S W . Daarbij is aangegeven dat de Richtlijn t o t doel heeft o m l ichthinder bij 

mens, p lant en dier te voorkomen. In de toel icht ing staat dat de Richtlijn daartoe 

grenswaarden bevat voor verschil lende omgevingszones, waaronder de 

omgev ingszone "natuurgebied" (2 lux voor dag - en avondper iode) . In de toel icht ing is 

vervolgens verwezen naar het Lichthinderonderzoek in bi j lage 6 bij het planMER 

(bij lage 5 bij de toel icht ing). In dat L ichthinderonderzoek is de duinrand ten westen 

van het beoogde sportcomplex aangemerkt als natuurgebied. De l ichtsterkte aldaar is 

op basis van de Richtlijn l ichthinder vervolgens getoets t aan de grenswaarde van 2 lux 

(zie blz. 3 van de noti t ie). In de not i t ie zijn verschil lende ontwerpvar ianten 

doorgerekend die ter plaatse van de duinrand leiden to t een verl icht ingssterkte die 

varieert tussen de 0,21 en 0,47 lux (zie blz. 5 van de noti t ie). Op basis daarvan is 

geconcludeerd dat de l ichtsterkte voor fauna aanvaardbaar is (zie blz. 6 van de 

not i t ie). 

Ik merk op dat de 'grenswaarde' van 2 lux uit de Richtli jn l ichthinder betrekking heeft 

op de verticale verl ichtingssterkte op de gevel van een won ing die in een 

omgev ingszone l igt die als "natuurgebied" kan worden getypeerd. Het omgev ingstype 

is daarbi j dus mede bepalend voor de hoogte van de grenswaarde. De grenswaarde 

heeft, anders dan verweerder veronderstelt , geen betekenis voor de bescherming van 

natuur. 

Op basis van het Lichthinderonderzoek kan wel worden gesteld dat de strenge norm 

van 0,1 lux, op basis waarvan volgens Peutz geen effecten voor f lora en fauna zijn te 

verwachten, slechts in ger inge mate word t overschreden. Alhoewel de gevolgen van 

die overschri jding inderdaad niet nader zijn onderzocht , is mij uit hetgeen appel lanten 

hebben aangevoerd niet gebleken dat ter plaatse van de du inrand zodanig voor 

l ichtverstor ing gevoel ige soorten voorkomen, dat aanleiding bestaat voor de stell ing 

dat de l ichtsterkte zal leiden to t negatieve effecten op die soorten. 
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6 Geluid 

6.1 Geschilbeschrijving 
Appel lanten Wul lems e.a. vrezen voor geluidoverlast als gevolg van het gebru ik van 

het voetbalcomplex en hebben krit iek op het akoestisch onderzoek dat door Rho is 

verricht. Zij onderbouwen hun krit iek met een not i t ie van Peutz van 15 januar i 2021 

(zie bi j lage 7 bij het beroepschri f t ) . In de not i t ie van Peutz staat dat in het laatste 

onderzoeksrappor t van Rho niet is onde rbouwd dat een toeslag van 5 dB vanwege het 

impulsacht ig, tonale geluid van de scheidsrechterf luit niet aan de orde is bij 

wedstr i jdsituat ies. Verder wo rd t betwi j feld of het een reëel u i tgangspunt is dat t i jdens 

t ra in ingen geen f lui t gebru ik t zal worden. Ook is opgemerk t dat in het laatste 

onderzoek van Rho niet alle won ingen zijn onderzocht en dat niet duidel i jk is waarom 

er verschil len zijn in de u i tkomsten van de verschil lende onderzoeken van Rho. Tot slot 

staat in de not i t ie dat het gebruik van een stille f lui t vastgelegd zou moeten worden . 

Appel lanten hebben ook een procedureel bezwaar over het geluidsonderzoek. 

Volgens hen mag een onderzoek op grond van artikel 3.1.1.a van het Besluit 

ruimtel i jke ordening (Bro) bij de vaststell ing van een bestemmingsplan niet ouder zijn 

dan twee jaar. Daar vo ldoet het gelu idsonderzoek van Rho niet aan. 

In het verweerschrif t staat over de beroepsgronden van appel lanten Wul lems e.a. dat 

uit de vaste jur isprudent ie van de Afdel ing vo lg t dat artikel 3.1.1a van het Bro er niet 

aan in de weg staat dat onderzoeksgegevens ouder dan twee jaar aan een besluit t o t 

vaststel l ing van een bestemmingsplan ten grondslag worden gelegd. Verder staat in 

het verweerschri f t dat appel lanten de kr i t iekpunten uit de not i t ie van Peutz al hadden 

kunnen inbrengen in de voorgaande beroepsprocedure. Uit de vaste jur isprudent ie 

van de Afdel ing vo lg t volgens verweerder dat de omvang van het ged ing bij een 

reparat ieplan beperkt moet worden geacht, d i t met het oog op een eff iciënte 

geschi lbeslechting en rechtszekerheid. Dit leidt er volgens verweerder toe dat 

beroepsgronden die tegen het eerdere bestemmingsplan aangevoerd hadden kunnen 

worden , zoals de not i t ie van Peutz, buiten beschouwing moet worden gelaten en 

derhalve niet to t verniet ig ing van het reparatieplan kunnen leiden. Voor het geval de 

beroepsgronden inhoudel i jk aan de orde zullen komen, is in het verweerschri f t een 

korte reactie van Rho opgenomen op de not i t ie van Peutz: 

« Het geluid van de scheidsrechtersfluit w o r d t al begrensd door het maximale 

geluidniveau (LAmax). Tonaal geluid is alleen relevant bij gelu iden die langere t i jd 

voorkomen. Een afzonderl i jk f luitsignaal is zodanig kort dat tonale effecten niet 

zul len opt reden. 
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» Al in een vroegt i jd ig stadium van het planvormingstraject is met de voetbalc lubs 

afgesproken dat het gebruik van de scheidsrechtersfluit t i jdens t ra in ingen niet 

mogel i jk is, omda t di t in de avondper iode to t geluidoverschr i jd ingen leidt. De 

voetbalclubs zijn hiermee akkoord. 

» In de aanvullende beoordel ing voor de scheidsrechtersfluit (memo Rho van 4 

oktober 2017) zijn in de bij lage de resultaten voor alle won ingen weergegeven. 

Met de voorgestelde maatregel wo rd t bij alle won ingen aan de r ichtwaarden 

voldaan. 

» De verschillen tussen de resultaten in het aanvul lend akoestisch onderzoek van 16 

januar i 2017 en de memo aanvul l ing scheidsrechtersfluit van 4 oktober 2017 

worden veroorzaakt door de verschil len in de gehanteerde bronvermogens voor 

de scheidsrechtersfluit. In de m e m o van 4 oktober 2017 is aangegeven welke 

u i tgangspunten zijn aangepast. 

» Het gebruik van de stillere f lu i t w o r d t gebo rgd met een maatwerkvoorschr i f t . 

Appel lanten Gebr. Pepping vrezen dat het plan zal leiden to t een aantasting van een 

goede bedri j fsvoering en /o f een goede w o o n - en leefomgeving. Zij verwijzen daarbi j 

naar de not i t ie van Peutz die namens appel lanten Wul lems e.a. is ingebracht en 

onderschri jven de bevindingen en conclusies van Peutz. 

In het verweerschrif t staat over de beroepsgrond van Gebr. Pepping dat zij niet 

hebben gemot iveerd op welke wijze zij negatieve gevolgen van het plan onderv inden 

en op welke wijze er sprake zou zijn van een aantasting van een goede bedri j fsvoering 

en /o f een goede w o o n - en leefomgeving. Voor de reactie op de not i t ie van Peutz 

verwijst verweerder naar hetgeen in het verweerschri f t als reactie bij de 

beroepsgronden van appel lanten Wul lems e.a. uiteen is gezet. 

6.2 Akoestische onderzoeken 

Ten behoeve van het vor ige plan zijn drie akoestische onderzoeken verricht. 

Rapport Rho 2 januari 2017 

Door Rho is op 2 januari 2017 het rappor t "Akoestisch onderzoek sportvelden 

Egmond" opgesteld (zie deel 5, onderzoek inrichtingslawaai in het b i j lagenboek bij de 

PlanMER, in bij lage 5 bij de plantoel icht ing). In d i t rappor t zijn voor het 

voetbalcomplex drie varianten beoordeeld , waarbi j de l igging van de vijf geplande 

velden varieert. In het rapport is geconcludeerd dat bij alle varianten de 

langt i jdgemiddelde beoordel ingsniveaus (LA^LT) en de maximale geluidniveaus (LAmax) 
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uit stap 2 van de VNG-brochure worden overschreden. Met name het gebruik van 

scheidsrechterf luit jes leidt to t overschri jdingen bij de beoorde l ingspunten. In het 

rappor t staat dat bij variant 3 minder maatregelen noodzakel i jk zijn dan bij de andere 

varianten. 

Rapport Rho 76 januari 20 7 7 

Op 16 januar i 2017 heeft Rho een aanvullend akoestisch rappor t opgesteld (zie bij lage 

6 in bij lage 15 bij de toel icht ing). In di t aanvul lende rappor t is variant 3 als 

ui tgangspunt genomen, waarbi j twee velden anders zijn gesitueerd dan in het 

onderzoek van 2 januar i 2017. Door deze nieuwe situering ontstaat een grotere 

afstand van de velden to t de won ingen aan de Egmonderstraatweg. Deze wijze van 

situering van de velden sloot aan bij hetgeen in het voorgaande bestemmingsplan 

mogel i jk werd gemaakt. 

In het rappor t is geconcludeerd dat t i jdens t ra in ingsdagen aan de r ichtwaarden uit de 

VNG-brochure voor het LACLT en het LAmax word t voldaan, met ui tzonder ing van de 

won ing Van Oldenborghweg 1 waar t i jdens t ra in ingsdagen incidenteel sprake kan zijn 

van een overschri jding van 1 dB voor het LAmax vanwege stemgelu id. 

Op wedstr i jddagen word t de r ichtwaarde voor het LAmax bij t ien won ingen 

overschreden. De hoogste overschri jding bedraagt 10 dB. De overschri jdingen t i jdens 

wedstr i jddagen zijn het gevolg van het gebruik van de scheidsrechterf luit. 

Memo Rho 4 oktober 2017 

Door Rho is nader onderzoek gedaan naar het effect van de scheidsrechterf lui ten o p 

het LAI-,LT,' eerder was alleen het L A m a x beschouwd. De resultaten daarvan staan in een 

m e m o van 4 oktober 2017 met de t i tel "Aanvul l ing akoestisch rappor t equivalent 

geluidsniveau scheidsrechterf luit" (zie bij lage 7 bij de Aanvul l ing PlanMER, in bij lage 

15 bij de toel icht ing). In de m e m o is geconcludeerd dat aan de r ichtwaarden voor het 

Į-Ar,LT w o r d t voldaan, ook als rekening word t gehouden met het gelu id van de 

scheidsrechterf luit en het stemgeluid van toeschouwers. In de m e m o staat verder dat 

het noodzakel i jk is dat op velden 2 en 3 gebruik word t gemaakt van een stillere f lu i t 

met een bronvermogen van maximaal 116 dB(A). Daarmee word t bij alle won ingen 

voldaan aan de r ichtwaarden voor het LAmax. 

Geen nieuw onderzoek voor het voorliggende plan 

Ten behoeve van het voor l iggende plan is niet opn ieuw akoestisch onderzoek verricht. 

Het plan is dus op dezelfde akoestische rapporten gebaseerd als het vor ige plan. In 

het vor ige STAB-verslag zijn deze rapporten aan de orde geweest, gelet op de toen 

aangevoerde beroepspunten. Of de oude onderzoeksrappor ten, gelet op artikel 3.1.1a 
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van het Bro, opnieuw ten grondslag gelegd mochten worden aan het nieuwe plan, is 

een jur id ische kwestie; gelet op de onderzoeksvraag ga ik daar in di t verslag niet op 

in. 

6.3 STAB-verslag 40676 
In het voorgaande STAB-verslag is in paragraaf 4.4.2 geconstateerd dat aan de VNG-

r ichtwaarden voor het LAI-.LT w o r d t voldaan, ook als rekening wo rd t gehouden met het 

ge lu id van de scheidsrechterfluit. Voor het L A m a x is geconstateerd dat er bij meerdere 

won ingen overschri jdingen van de VNG-r ichtwaarde van 65 dB(A) opt reden, 

veroorzaakt door het gebru ik van de scheidsrechtersfluit. De mate van de 

overschri jdingen is afhankeli jk van de hoogte van het b ronvermogen van de 

scheidsrechtersfluit. In het verslag staat dat er geen overschr i jd ingen voor het LAmax 

opt reden indien het b ronvermogen van de scheidsrechtersfluit 116 dB(A) of minder 

bedraagt en dat dergel i jke f lu i ten verkri jgbaar zijn. Er is ook geconcludeerd dat in het 

plan geen eisen zijn gesteld aan het maximaal toelaatbare b ronvermogen van een 

scheidsrechtersfluit. 

6.4 Uitspraak 201801829/1/R1 
In de uitspraak van de Afdel ing staat onder rechtsoverweging 12.1 dat de raad voor 

de door hem aanvaardbaar geachte geluidbelast ing heeft aangesloten bij de in de 

VNG-brochure aanbevolen geluidniveaus voor het LAI-.LT van 50 dB(A) (voor een 

gemengd gebied) en 45 dB(A) (voor een bui tengebied). Voor het L A m a x is een 

etmaalwaarde van 65 dB(A) aanbevolen. Naar het oordeel van de Afdel ing heeft de 

raad zich in redeli jkheid op het s tandpunt kunnen stellen dat bij deze geluidbelast ing 

niet voor onaanvaardbare gelu idh inder behoef t te worden gevreesd. Onder 

rechtsoverweging 12.1 staat verder dat de Afdel ing geen aanleiding ziet voor het 

oordeel dat de maximale piekgeluidbelast ing vanwege scheidsrechtersfluit jes niet zal 

worden geborgd, onder andere omda t de raad ter z i t t ing heeft toegel icht dat een 

maatwerkvoorschr i f t zal worden opge legd waarin een maximale b ronvermogen van 

116 dB(A) is voorgeschreven. 

6.5 De gevolgen 
6.5.1 Het beroep van Wullems e.a. 
Appel lanten Wul lems e.a. hebben een not i t ie van Peutz ingebracht (zie bij lage 7 bij 

het beroepschrif t) . In die not i t ie is ingegaan op het geluid van de scheidsrechtersfluit 

en de gevolgen daarvan voor het w o o n - en leefklimaat. In paragraaf 5.4.2 van di t 
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verslag is reeds ingegaan op de in de not i t ie eveneens genoemde faunaverstor ing 

vanwege het geluid van het voetbalcomplex. 

Toepassing toeslag impulsachtig, tonaal geluid 

In de not i t ie van Peutz staat dat bij de berekening van het LAI-.LT vanwege 

wedstr i jdsituat ies mogel i jk een toeslag van 5 dB toegepast had moeten worden 

vanwege het impulsacht ig, tonale geluid van de scheidsrechterfluit. Toepassing van de 

toeslag kan volgens Peutz achterwege bli jven indien het geluidniveau bij won ingen 

t i jdens wedstr i jden niet als impulsacht ig/ tonaal behoef t te worden beoordeeld, maar 

een onderbouwing voor het niet toepassen van de toeslag ontbreekt in de 

gelu idsrapporten die zijn opgesteld ten behoeve van het (vorige) bestemmingsplan. 

In de vor ige procedure is het geluid van de scheidsrechtersfluit aan de orde geweest, 

maar niet de vraag o f rekening gehouden moet worden met een toeslag. Nu is dat wel 

aangevoerd, althans is gesteld dat een toeslag mogelijk toegepast had moeten 

worden . Ik merk hierover het vo lgende op. 

In de m e m o van Rho van 4 oktober 2017 is bij de berekening van het LAI-.LT geen 

toeslag toegepast voor het geluid van de scheidsrechtersfluit t i jdens de wedstr i jden. 

Uit de m e m o bli jkt dat (in dat geval) voldaan wo rd t aan de r ichtwaarden uit de VNG-

brochure. 

Volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (hierna: de HMRI) moet bij 

de bepal ing van het LA^LT rekening gehouden met een toeslag (Kx) van 5 dB, indien op 

het beoorde l ingspunt sprake is van een duidel i jk waarneembaar tonaal geluid en /o f 

impulsacht ig geluid. Indien sprake is van zowel tonaal als impulsacht ig geluid, w o r d t 

de toeslag slechts eenmaal toegepast (zie paragraaf 2.3 van modu le A van de HMRI). 

Vooropgeste ld moet worden dat het geluid van een scheidsrechtersfluit duidel i jk 

hoorbaar kan zijn bij de oml iggende won ingen en dat het geluid door omwonenden 

als hinderl i jk kan worden ervaren. Toepassing van een toeslag voor impulsacht ig 

geluid o f tonaal geluid l igt echter niet in de rede. Ik licht dat als vo lg t toe. 

De HMRI geeft in paragraaf 2.3 van modu le A enkele voorbeelden van impulsacht ig 

geluid en tonaal gelu id. Een scheidsrechtersfluit wo rd t daarbi j niet genoemd. 

Weliswaar zou beargumenteerd kunnen worden dat de t i jdsduur van het geluid van 

een scheidsrechtersfluit kort en impulsacht ig is (meestal korter dan 1 seconde), maar 

een zeker repeterend karakter ontbreekt . Daardoor is er geen sprake van impulsacht ig 

geluid als bedoeld in de HMRI. Het ontbreken van een zekere cadans/r i tme in het 

geluid maakt dat sprake is van op zichzelf staande piekgelu iden. 
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ï (į, 

Het kor tdurende karakter van het geluid maakt dat ook een toeslag voor tonaal geluid 

niet in de rede l igt. Het geluid van de scheidsrechtersfluit heeft weliswaar één 

t oonhoog te , maar de toeslag voor tonaal geluid is bedoeld voor meer langdur ige 

en/o f repeterende geluiden met een tonaal karakter, bi jvoorbeeld bij een 

t ransformatorstat ion, een vent i lator of een achteruitr i js ignaler ing. 

Ook volgens de Duitse richtli jn VDI 3770 "Emissionskennwerte von schallquellen -

Sport- und Freizeitanlagen" is een toeslag niet aan de orde. Deze richtl i jn word t 

veelvuldig gehanteerd om de gelu idproduct ie van sportwedstr i jden te berekenen en is 

door Rho toegepast in het tweede en derde onderzoek voor het sportcomplex in 

Egmond aan den Hoef (zie paragraaf 4.4.2 van het voorgaande STAB-verslag). In de 

r ichtl i jn staat voor verschil lende gelu idbronnen expliciet vermeld dat sprake is van een 

tonaal of impulsacht ig karakter en dat voor die gelu iden een toeslag moet worden 

toegepast ; bi jvoorbeeld bij motorspor t (tonaal) en skateboarden ( impulsacht ig) .
1 3 Bij 

de beschri jving van het geluid van een scheidsrechtersfluit is dat niet het geval. Ik leid 

daarui t af dat de VDI 3770 een scheidsrechtersfluit niet als tonaal of impulsacht ig 

beoordee ld . 

Tot slot merk ik op dat ook uit de ju r isprudent ie geen aanwijzingen volgen dat het 

geluid als tonaal of impulsacht ig beoordeeld zou moeten worden . Het geluid is in 

essentie een piekgeluid en moet als zodanig beoordeeld worden . Dat is ook 

gebruikel i jk in de adviesprakti jk. Gelet op het voo rnoemde l igt toepassing van een 

toeslag niet in de rede. 

Gebruik scheidsrechtersfluit bij trainingen 

In de not i t ie van Peutz word t betwi j feld of het correct is dat Rho ervan is uitgegaan 

dat de scheidsrechtersfluit t i jdens t ra in ingen niet w o r d t gebruikt . Volgens Peutz is het 

ju is t gebruikel i jk dat t i jdens t ra in ingen door de t rainer een f lu i t word t gebruikt . 

In het rappor t van Rho van 16 januar i 2017 is als u i tgangspunt genomen dat op de 

doordeweekse t ra in ingsdagen geen scheidsrechtersfluit w o r d t gebruikt . Dit vanwege 

de in het eerdere rappor t (van 2 januar i 2017) berekende overschr i jd ingen van de 

r ichtwaarde voor het LAmax vanwege het gebruik van de scheidsrechtersfluit in de 

avondper iode. Anders dan bij wedstr i jden is het gebru ik van een scheidsrechtersfluit 

t i jdens t ra in ingen niet noodzakeli jk. Het ui tgangspunt is echter niet vastgelegd in de 

planregels. In het verweerschrif t staat wel dat in het planvormingstra ject met de 

voetbalc lubs is afgesproken dat de scheidsrechtersfluit t i jdens t ra in ingen niet mag 

3 In de VDI 3770 wordt gesproken over "adjustment for tonality and informativeness" en "adjustment 
for impulsiveness". 
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worden gebruik t en dat de clubs daarmee akkoord zijn. Verweerder heeft 

desgevraagd het betref fende gespreksverslag uit 2016 met de voetbalc lubs 

overgelegd (zie bij lage STAB-3). In reactie op het conceptverslag heeft verweerder 

aangegeven voornemens te zijn o m privaatrechtel i jk te borgen dat de 

scheidsrechtersfluit niet t i jdens de t ra in ingen word t gebruikt . 

Borging gebruik stille fluit t i jdens wedstr i jden 

In de m e m o van Rho van 4 ok tober 2017 is ui tgegaan van het gebru ik van een stillere 

f lu i t met een bronvermogen LWAmax van maximaal 116 dB(A) t i jdens wedstr i jden. Deze 

maatregel is niet geborgd in de planregels. In het verweerschrif t staat dat het gebru ik 

van een stille f lui t wo rd t geborgd met een maatwerkvoorschri f t , hetgeen ook is 

gezegd t i jdens de zi t t ing over het vor ige plan. 

Over het stellen van een maatwerkvoorschr i f t merk ik het vo lgende op. Het met een 

maatwerkvoorschr i f t voorschri jven van een technische maatregel - waartoe het stellen 

van een max imum aan het ge lu idvermogen van een scheidsrechtersfluit moet worden 

gerekend - is op grond van artikel 2.20, lid 5, van het Act iv i tei tenbeslui t alleen 

mogel i jk indien vaststaat dat de maatregel noodzakel i jk is o m te kunnen vo ldoen aan 

de geluidgrenswaarden van het Act iv i tei tenbeslui t . Voor sportact iv i tei ten geldt echter 

als verbi jzonder ing dat maximale geluidniveaus buiten beschouwing bli jven bij de 

toets ing aan de geluidgrenswaarden van het Act ivi tei tenbeslui t (zie artikel 2.18, lid 3, 

onder b). Dit betekent dat er geen gelu idgrenswaarden gelden voor het LAmax vanwege 

sportact iv i tei ten. 

Daarnaast bli jkt uit de berekeningen van Rho dat het gebruik van een stille f lu i t ook 

niet nod ig is om te kunnen vo ldoen aan de geluidgrenswaarden voor het LAR,LT. 

Hiermee vervalt feiteli jk de basis voor het stellen van een maatwerkvoorschr i f t op 

g rond van artikel 2.20, lid 5. Dat neemt niet weg dat het gebruik van een stille f lui t wel 

verpl icht gesteld zou kunnen worden via privaatrechtel i jke weg, zoals ook in de 

uitspraak van de Afdel ing is aangegeven (zie r.o. 12.1). 

Niet alle woningen onderzocht /verschi l len met eerdere onderzoeken 

Anders dan in de not i t ie van Peutz is gesteld, zi jn in de m e m o van Rho van 4 ok tober 

2017 alle relevante won ingen onderzocht . Ik verwijs daarvoor naar de bi j lagen bij de 

memo. 

In de tabel op bladzijde 3 van de m e m o zijn de verschillen aangegeven ten opzichte 

van het rappor t van 16 januar i 2017. Voor het LAmax t i jdens wedst r i jddagen is 

u i tgegaan van een scheidsrechtersfluit met een bronvermogen LwAmax van 118 dB(A) in 

plaats van 122 dB(A). Tevens is een situatie beschouwd met een stil lere f lu i t (Fox40) 
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met een bronvermogen LwAmax van 107 dB(A). De berekende waarden voor het LAmax 

zijn daardoor logischerwijs lager dan in het rappor t van 16 januar i 2017. 

6.5.2 Het beroep van Gebr. Pepping 
Appel lanten Gebr. Pepping vrezen dat het plan zal leiden t o t een aantasting van een 

goede bedri j fsvoering en/o f een goede w o o n - en leefomgeving bij hun won ing , maar 

onderbouwen dit niet concreet. Uit de akoestische rapporten van Rho vo lg t in ieder 

geval dat de geluidbelast ing vanwege het gebruik van de sportvelden bij hun 

(bedri j fs)woning aan de Tijdverdri jfslaan 4 ru imschoots lager is dan de door 

verweerder gehanteerde r ichtwaarden uit de VNG-brochure: het L A R , L T t i jdens een 

wedstr i jddag bedraagt 25 dB(A) in de dagper iode en het L A m a x bedraagt 48 dB(A). Dit 

betref t de situatie waarin gebruik w o r d t gemaakt van een stille scheidsrechtersfluit op 

de velden 2 en 3 (LwAmax = 116 dB(A), zie rappor t Rho van 4 oktober 2018). Tijdens een 

t ra in ingsdag is de geluidbelast ing lager dan op een wedstr i jddag. Geconcludeerd kan 

worden dat niet voor onaanvaardbare gelu idhinder behoef t te worden gevreesd nu 

ru imschoots word t voldaan aan de r ichtwaarden uit de VNG-brochure. Ik zie voor ts 

niet in hoe het geluid van het voetba lcomplex de bedri j fsvoering kan belemmeren. 

Voor zover appel lanten verwijzen naar de not i t ie van Peutz die door appel lanten 

Wul lems e.a. is ingebracht, verwijs ik naar de bespreking van deze not i t ie in de vor ige 

paragraaf. 
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7 Overige onderwerpen 

7.1 Economische uitvoerbaarheid 
7.1.1 Geschilbeschrijving 
Appel lanten Gebr. Pepping voeren aan dat de economische ui tvoerbaarheid van het 

plan niet is gewaarborgd omdat geen exploi tat ieplan is opgeste ld, noch een 

anter ieure overeenkomst is gesloten. In hun aanvul lend beroepschr i f t van 28 ju l i 2021 

onderbouwen zijn hun standpunt en vragen zij de Afdel ing bestuursrechtspraak de 

STAB te laten onderzoeken of er sprake is van een f inanciële bi jdrage voor het 

voetbalcomplex van de ontwikkelaar van het won ingbouwpro jec t Delversduin en zo 

ja, waarom die bi jdrage word t ver langd en hoe hoog die bi jdrage is. Appel lanten 

menen dat de financiële bi jdrage voor het voetbalcomplex vanui t een ander project en 

de verdubbel ing in de kosten voor de realisatie van het complex aantonen dat ten 

t i jde van het vaststell ingsbesluit het project niet f inancieel ui tvoerbaar was. 

In hun aanvul lende verweerschri f t dat op 7 oktober 2021 bij de Afdel ing 

bestuursrechtspraak is b innengekomen, is aangegeven dat de gemeenteraad als 

opdrachtgever voor de ontwikkel ing een toereikend investeringskrediet beschikbaar 

heeft gesteld voor de kosten van het voetbalcomplex en de ontwikkel ing van de 

v r i j komende locaties. De kostenraming is in december 2019 heri jkt en het beschikbare 

investeringskrediet is als toere ikend beoordeeld voor de realisatie van het hele 

project. Er is geen financiële bi jdrage door de ontwikkelaar van het project 

Delversduin nodig o m de noodzakel i jke kosten te dekken. 

Noch het STAB-verslag 40676, noch in de uitspraak van de Afdel ing 

bestuursrechtspraak met kenmerk 201801829/1/R1 is ingegaan op de economische 

ui tvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 

7.1.2 Bevindingen 
Uit het (aanvullende) verweerschri f t vo lgt dat de gemeente als eigenaar van de 

bet rokken gronden en als opdrachtgever van de ontwikke l ingen het bestemmingsplan 

ten t i jde van de vaststell ing (maar ook thans) ui tvoerbaar acht. De gemeenteraad 

heeft, zo vermeld het aanvul lende verweerschrift, ook de benod igde middelen 

beschikbaar gesteld, dan wel gereserveerd. Het is - gelet op de onderzoeksvraag -

niet aan STAB om de jur id ische vraag te beantwoorden of voor het voor l iggende, 

opn ieuw vastgestelde bestemmingsplan vanwege het ontbreken van een anterieure 

overeenkomst een exploi tat ieplan vastgesteld had moeten worden . Het al dan niet 
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inzetten van financiële middelen die afkomst ig zijn van andere projecten maakt de 

ui tvoerbaarheid van het plan in beginsel niet anders. 

7.2 Bouwmogelijkheden 
7.2.3 G e s c h i l b e s c h r i j v i n g 

LTO Noord voert aan dat als gevolg van de bouwmogel i j kheden die in de planregels 

worden geboden (art. 6.2.2.) een enorme "ui t ing van de aanwezigheid van het 

voetbalcomplex" mogel i jk wo rd t gemaakt. Bij de beoordel ing van de landschappel i jke 

inpassing van het voetbaicomplex is geen rekening gehouden met die 

bouwmogel i j kheden. 

Verder voer t LTO Noord aan dat artikel 6.3.1 het mogel i jk maakt o m met een 

omgev ingsvergunn ing af te wi jken van de toegestane bouwhoog ten o m zodoende 

hogere bouwhoog ten te kunnen realiseren. Het toetsingskader voor het verkr i jgen van 

een dergel i jke vergunning is niet object ief en helder vastgelegd. Dit leidt t o t 

rechtsonzekerheid. Voor de agrariërs is di t van belang daar met deze bepal ing een 

hogere t r ibune gebouwd kan worden , hetgeen een relatie heeft met de gezondhe id 

van de sporters/ toeschouwers en de gebruiksmogel i jkheden van aangrenzende 

agrarische gronden. 

Tevens wijst LTO Noord erop dat op grond van de artikelen 19 en 20 van de 

planregels het col lege de bevoegdheid heeft om bepaalde bouwmaten of -grenzen te 

vergroten o f t e wi jz igen. Deze extra bouw- en gebru iksmogel i jkheden leiden to t 

afwi jkende ruimtel i jke effecten die niet zijn meegenomen in de onderzoeken. LTO 

Noord stelt ook dat de ui tvoerbaarheid op di t punt niet is aangetoond 

In het verweerschrif t w o r d t in de eerste plaats opgemerk t dat de hiervoor beschreven 

bezwaren van LTO Noo rd niet eerder als zienswijze of als beroepsgrond zijn 

aangevoerd. Volgens verweerder kunnen deze bezwaren niet voor het eerst bij di t 

reparatieplan worden opgeworpen omdat het reparatieplan geen wi jz ig ing aanbrengt 

in de bouw- en gebruiksregels die LTO Noord noemt. 

Verder wo rd t opgemerk t dat de genoemde regels geen onaanvaardbare beperking 

van het gebru ik geven of leiden t o t een onacceptabele aantast ing van het w o o n - en 

leefkl imaat. Artikel 6.2.2 heeft nameli jk alleen betrekking op bouwwerken, geen 

gebouwen zi jnde en op overkappingen (die maximaal 3 meter hoog mogen zijn). 

Verder is in dat artikel bepaald dat de oppervlakte van bouwwerken maximaal 15 m 2 

mag bedragen. Het gaat dus niet o m een g roo t oppervlakte waardoor de 

landschappeli jke inpasbaarheid w o r d t aangetast. 
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Over het bezwaar met betrekking t o t artikel 6.3.1 is in het verweerschrif t aangegeven 

dat de vergunningaanvraag getoetst wo rd t aan de vraag of de bouwwerken 

noodzakel i jk zijn in verband met de bes temming. Daarnaast mag de afwi jk ing niet 

leiden to t een onevenredige aantast ing van de ter plaatse aanwezige ruimtel i jke 

kwaliteit, zoals verwoord in het beeldkwal i tei tsplan "Voetbalcomplex 

Egmonderstraatweg, Egmond aan den Hoef "van 1 november 2016. Voor t r ibunes 

geldt dat deze alleen inpandig verwezenl i jkt kunnen worden of als bli jkt dat er geen 

gezondheidsrisico's zijn (zie artikel 6.4.5 van de planregels). 

7.2.4 B e v i n d i n g e n 

In artikel 6.2.2 van de planregels is, zoals in het verweerschri f t is vermeld, onder meer 

bepaald dat de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen 

overkappingen zijnde, niet meer mag bedragen dan 3 meter en dat de oppervlakte 

van die bouwwerken maximaal 15 m 2 bedragen. In artikel 6.3.1 is bepaald dat hiervan 

met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken als de bouwwerken 

noodzakel i jk te zijn in verband met de bestemming van de gronden en de afwi jk ing 

niet leidt to t onevenredige aantasting van de ter plaatse aanwezige ruimtel i jke 

kwaliteit, zoals verwoord in het beeldkwal i te i tp lan "Voetbalcomplex 

Egmonderstraatweg, Egmond aan den Hoef', d.d. 1 november 2016". 

Op g rond van voornoemde bouwregels l igt het niet in de rede dat de "ui t ing van de 

aanwezigheid van het voetbalcomplex" aanzienli jk kan toenemen. De ruimtel i jke 

(beeld)kwali tei t mag in ieder geval niet onevenredig worden aangetast. 

De extra bebouwingsmogel i jkheden mogen, zo is in het hoofdstuk over de agrarische 

aspecten in dit verslag al vermeld, gelet op de voorwaardel i jke verpl icht ing in artikel 

6.4.5 alleen benut worden voor een t r ibune hoger dan 2,5 meter als ter plaatse van de 

aanduid ing "specifieke vo rm van sport - t r ibune u i tgesloten" sprake is van een 

gesloten t r ibune, of als een rappor t is overgelegd waarui t vo lg t dat geen 

gezondheidsrisico's opt reden ten gevolge van blootstel l ing aan 

gewasbeschermingsmiddelen. 

De algemene afwijkingsregels in artikel 19 en de a lgemene wijzigingsregels in artikel 

20 mogen alleen benut worden nadat daarvoor een omgev ingsvergunning is ver leend 

of daarover een besluit is genomen. De (in een bestemmingsplan gebruikel i jke) 

afwi jk ings- en wijzigingsregels zijn bedoeld ger inge afwi jk ingen mogel i jk te maken. 

Die afwi jk ingen kunnen bi jvoorbeeld nodig zijn in verband met de toestand van het 

terrein of vanwege technische be lemmer ingen. Het betref t geen zelfstandige bouw- of 

gebru iksmogel i jkheden die to t doel hebben meer bebouwing of een ruimer gebru ik 

op het voetbalcomplex mogel i jk te maken. 
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Bijlagen 

STAB-1: Beantwoording vragen STAB door verweerder 

STAB-2: Berekening veldbehoef te 2021 door appel lanten Wul lems e.a. 

STAB-3: Gespreksverslag fusiebespreking 13 september 2016 

STAB-4: Bijlage bij reactie appel lanten Wul lems e.a. op conceptverslag 

(windroos meteoblue); 

STAB-5: Afdruk verbeelding met daarop het gedeel te van het voetbalcomplex 

aangegeven dat op 50 meter o f minder van bo l lengronden ligt 

( ingebracht door appel lanten Wul lems e.a.); 

STAB-6: Tabel gewasbeschermingsmiddelen, ingebracht door verweerder; 

STAB-7: Conceptverslag STAB 41247. 
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Appendix 

Reacties op concept-deskundigenverslag STAB- 41247 - Appellanten Pepping 
Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Samenvatting, bladzijde 3, Veldbehoefte. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

In het eerdere deskundigenverslag STAB- 40676 in de eerdere 
beroepsprocedure 201801829, staat bij de samenvatting op p. 7: 

Over de in de haalbaarheidsstudie genoemde 
vergelijkingscriteria, is in het verslag het volgende opgemerkt: 
' De locatie aan de Egmonderstraatweg ligt meer centraal, hetgeen 
verweerder wenselijk acht. Het nadeel hiervan is dat er meer 
omwonenden zijn die overlast ondervinden. De afstand voor de 
leden tot de locatie aan de Hogedijk lijkt geen belemmering; 
" De leden van de fuserende verenigingen hebben op basis van de 
locatie aan de Egmonderstraatweg met de fusie ingestemd, dit is 
echter geen ruimtelijk argument; 
' De conclusie uit de haalbaarheidsstudie dat de locatie aan de 
Egmonderstraatweg landschappelijke meerwaarde heeft, wordt niet 
onderschreven; 

De locatie aan de Egmonderstraatweg kan als transferium dienen, de 
catie aan de Hogedijk niet; 

' De gemaakte vergelijking tussen de kostenbegroting voorde beide 
locaties is niet inzichtetijk. 

In het conceptverslag STAB- 41247 is dit niet meer aangehaald, 
terwijl de locatiekeuze en de onderbouwing daarvan, gelijk is. De 
ruimtelijke impact van de beoogde locatie is aanzienlijk, zeker als 
dit wordt afgezet tegen de veldbehoefteberekening. In het kader 
van de ladder (artikel 3.1.6. Bro) is hierop expliciet een beroep 
gedaan door appellanten. Daar wordt in het conceptverslag niet op 
ingegaan. Bovenstaand cursief citaat dient te worden toegevoegd 
aan het conceptverslag. 

Gelet op het beroep van appellanten Wullems e.a. en cliënten 
Pepping, dient dit te worden toegevoegd aan het verslag. Dit geldt 
vooral nu de keuze van vijf velden vooral deze locatie onderschrijft, 
terwijl met dit aantal velden ook op de Zeevogelslocatie het 
complex kan worden gerealiseerd. 

Onderbouwing van uw reactie 
Reactie STAB In de samenvatting van het verslag zijn de bevindingen van 

hoofdstuk 2 "Veldbehoefte" van het verslag samengevat. In 
hoofdstuk 2, paragraaf 2.4 komt de locatiekeuze aan de orde waarbij 
verwezen wordt naar paragraaf 2.2.4 van het verslag STAB-40676. 
Voor zover relevant voor hetgeen is aangevoerd in het beroep is de 
tekst uit het vorige verslag samengevat. 
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Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Bladzijde 13 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet 
worden 

Op bladzijde 13 staat dat de veldbehoefte berekening uitsluitend 
uitgaat van het aantal ingeschreven teams, en niet het aantal 
actieve leden. 

Ten onrechte staat hier dat Pepping verwijst naar 60 teams en 
een behoefte aan vijf velden. In het beroepschrift van Pepping 
(pagina 27 en bijlage 6 en 7 daarbij) staat dat het aantal 
ingeschreven teams volgens Voetbal.nl 52 bedraagt. 

STAB heeft daarvan eerder geoordeeld in het 
deskundigenverslag STAB- 40676 in de eerdere 
beroepsprocedure 201801829: 

Uit de wijze waarop verweerder de veldbehoefte 
heeft vastgesteld blijkt niet dat deze demografische ontwikkeling 
in aanmerking is genomen. Indien dit wet was gebeurd, is niet 
uitgesloten dat de veldbehoefte nog gedurende de planperiode zal 
dalen tot vier velden. 

Onderbouwing van uw reactie In het conceptverslag staat vervolgens dat de eventuele 
terugloop van leden niet hoeft te worden meegenomen, zie 
bladzijde 15 en 16. Dat is niet juist. 

Feitelijke wijzigingen t.o.v. eerdere besluit 
Tussen het eerder vernietigde vaststellingsbesluit en het huidige 
vaststellingsbesluit is sprake van een terugloop van leden. Dat 
blijkt uit het aantal ingeschreven teams via Voetbal.nl én volgens 
de websites van de verenigingen zelf, slechts 52 teams bedraagt 
in plaats van 60 teams. Zie daarvoor bijlage 6 bij het 
beroepschrift van Pepping. 

In de rekentool zelf van de KNVB staat ook: 
Dat dit een momentopname is, waarbij geen rekening wordt 
gehouden met demografische ontwikkelingen en 
verenigingsontwikkelingen worden in de berekening niet 
meeaenomen. Hierbij valt te denken aan verarijzina en 
ontgroening (het toenemen van het aantal ouderen en het 
afnemen van het aantal jongeren in de samenleving), maar ook 
aan de nieuwbouw in de directe omgeving van de vereniging. 

Ten onrechte staat in het conceptverslag op p. 15 dat de 
rekentool wel rekening houdt met demografische 
ontwikkelingen. Uit de toelichting op de website van de KNVB 
staat dat dit niet het geval is: 

Zie hiervoor, https://www.knvb.nl/assist-
bestuurders/accommodatie/accommodatiemodule/rekentool 

Onderbouwing van uw reactie 

Omdat sprake is van een afname in het aantal ingeschreven 
teams tussen het eerder vernietigde besluit en het huidige 
vaststellingsbesluit, had de raad rekening moeten houden met 
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de demografische ontwikkeling, Dat is opnieuw niet gebeurd, en 
ten onrechte overweegt STAB dat dit niet nodig zou zijn. 

Ook staat op pagina 8 van het conceptverslag dat in totaal 8 
velden nodig zijn, vijf wedstrijdvelden en drie trainingsvelden. 
Dat is niet juist, omdat bij de locatie maximaal 5 velden zouden 
worden opgericht, waarbij 3 van deze velden ook als 
trainingsvelden worden benut op de dagen dat geen wedstrijden 
worden gespeeld. 

Belangrijker nog is dat het aantal velden in alle gevallen volgens 
de contraveld behoefteberekening van Pepping vier velden 
betreft, waardoor op de locatie Zeevogels binnen bestaand 
stedelijk gebied het complex kan worden gerealiseerd. 

Recent onderzoek (uit 2020) van het Mullier-instituut in opdracht 
van de gemeente Heerhugowaard, te raadplegen via: 
https:ZMww.kennisbanksportenbewegen.nl7?f i l e ^ 0 2 5 9 8 ^ = 161 
2533917&action=file.download, dat is uitgevoerd in 2020, stelt 
dat het totaal aantal voetbalvelden in Nederland uitkomt op 
7.300 voetbalvelden: 

Aanbod 
Voetbal is de meest beoefende veldsport in Nederland. In 
Nederland liggen circa 7.300 voetbalvelden, waarvan 20 procent 
kunstgras betreft (DSA, 2019). Het betreft hier uitsluitend 
volwaardige velden die voldoen aan de officiële afmetingen vanuit 
de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Verenigingen 
kunnen naast deze velden nog beschikken over kleinere velden of 
stroken die benut worden voor trainingen of voor het inlopen 
voorafgaand aan wedstrijden. Dit komt neer op 10,6 veld per 
25.000 inwoners in Nederland. 

Aantal inwoners 
Het totaal aantal inwoners van de gemeente Bergen, waaronder 
de drie Egmonden vallen, bedroeg volgens het CBS 
(https://opendata.cbs.nI/statline/#/CBS/nl/dataset/37230ned/tab 
le?ts= 1598432690695) in september 2020, de maand van het 
vaststellingsbesluit 29.761. 

Huidige aantal voetbalclubs 
Het huidige aantal voetbalclubs in de gemeente Bergen is: 

https://www.hollandsevelden.nl/clubs/bergen-nh/ 

W Bergen 
Duinrand S 
Egmondia 
Sint Adelbert 
Zeevogels 
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Los van deze laatste drie clubs, die willen fuseren en volgens de 
veldbehoefteberekening van Pepping 4 velden nodig hebben, 
beschikken de andere twee verenigingen over 4 velden (VV 
Bergen) respectievelijk over 3 velden (Duinrand S.). 

In totaal is dan sprake van 4 + 3 + 5 velden van de nieuwe 
fusielocatie, waardoor uit wordt gekomen op 13 voetbalvelden 
voor 29.761 inwoners. Gelet op het door Muilier berekende 
gemiddelde aantal voetbalvelden per 25.000 inwoners, is sprake 
van een aanzienlijke overcapaciteit. 

Afname voetballende inwoners 
Ook is sprake van een afname van het aantal inwoners van de 
gemeente Bergen en de drie Egmonden die voetballen. Dit is 
ook in een groeigemeente als Heerhugowaard (aantal inwoners: 
58.387) zichtbaar volgens het Mullier-instituut. 

Dit betekent dat ook bij de vaststelling van een behoefte volgens 
de ladder, gekeken moet worden naar het aantal leden en de 
verwachte demografische ontwikkeling, te weten de afname van 
het aantal voetballers. Dit is ook de landelijke trend volgens de 
KNVB zo volgt uit het Jaarverslag 2019-2020, waaruit volgt dat 
het aantal voetballers jaarlijks daalt: 
https://knvb.h5mag.com/knvb/iaarverslag 2019-
2020ZledenaantallenZ83420Z0516A Ledenaantallen 2020 03.pdf 

Als het aantal ingeschreven teams, het aantal inwoners, het 
aantal voetbaldeelnemers, en landelijk de trend is dat het aantal 
voetballers daalt, dan kan de veldbehoefte ten opzichte van het 
eerder vernietigde vaststellingsbesluit niet gelijk zijn gebleven. 

Ten onrechte is dan ook uitgegaan van de veldbehoefte van vijf 
velden, van 60 teams, terwijl ook in het verslag staat dat volgens 
verweerder ook sprake is van 51 teams (zie bladzijde 16 
conceptverslag). 

Daarnaast is door het STAB niet ingegaan op de effecten van de 
locatiekeuze ten opzichte van de bestaande locatie. Bestreden 
wordt ook - wat niet door verweerder is aangevoerd - dat op de 
Zeevogelslocatie een vijfde veld ook een aanpassing zou zijn 
buiten bestaand gebouwd gebied, (bladzijde 17 conceptverslag). 

Omdat ook verweerder erkent dat 51 teams zijn ingeschreven, 
(bladzijde 16 conceptverslag) en het aantal ingeschreven teams 
de veldbehoefte bepaalt volgens de KNVB-rekentool, is de 
veldbehoefte van vier velden door Pepping juist berekend. 

Vanwege de veldbehoefte van vier velden, kan dit op de 
bestaande locatie Zeevogels zonder te bouwen buiten bestaand 
stedelijk gebied, worden gerealiseerd. Ook de gestelde 
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landschappelijke inpassing en de meerwaarde voor de 
fusielocatie, is inderdaad niet onderbouwd of gemotiveerd. 

Rechtspraak Ladder 
Tot slot geldt dat volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bij 
een wijziging buiten bestaand stedelijk gebied, op grond van 
artikel 3.1.6. tweede lid van het Bro in de toelichting moet 
worden ingegaan op zie (AbRvS 27 oktober 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:2383): 

6.3. Met artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro is bedoeld uit het 
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening ongewenste 
leegstand te vermijden en zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren. 
De ladder voor duurzame verstedelijking is geen blauwdruk voor 
een optimale ruimtelijke inpassing van alle nieuwe 
ontwikkelingen, maar zorgt ervoor dat de wens om een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken met het toetsingskader 
van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro nadrukkelijk in de 
ptantoelichting wordt gemotiveerd en afgewogen met oog voor de 
ontwikkelingsbehoefte van een gebied en voor de toekomstige 
ruimtebehoefte en de ontwikkeling van de omgeving waarin het 
gebied ligt. De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat 
voor, omdat het bevoegd gezag, dat de regionale en lokale 
omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid draagt voor de 
ruimtelijke afweging over die ontwikkeling, moet beoordelen of het 
bereikte resultaat optimaal is. 
Pepping stelt dat hier niet aan is voldaan. Het aantal leden is 
aantoonbaar gedaald ten opzichte van het vorige 
vaststellingsbesluit. Die afname is een ontwikkeling die ook in 
deze procedure zichtbaar is. Vanwege de ruimtelijke impact van 
dit plan buiten bestaand stedelijk gebied, had hiermee rekening 
moeten worden gehouden. De rechtspraak van de Afdeling 
schrijft dit ook voor. De opmerking in het verslag dat dit niet 
hoeft, is dan ook niet juist en niet in lijn met de rechtspraak van 
de Afdeling op dit punt. 

Reactie STAB Bij de geschilbeschrijving is het beroep van appellanten 
samengevat. Bedoeld is te beschrijven dat appellanten het niet 
eens zijn met de berekening van verweerder waarbij uitgegaan is 
van 60 teams. Uit andere bronnen blijken immers minder teams. 
Naar aanleiding van de reactie van appellanten is de tekst 
aangepast. 

De zin waarin is vermeld dat 8 velden nodig zouden zijn is een 
beschrijving van het standpunt van verweerder. Derhalve is de zin 
niet aangepast door STAB. 

De opdracht van STAB is om de gevolgen te beschrijven van het 
besluit voor zover nodig voor de behandeling van de zaak in het 
licht van de uitspraak over het vorige bestemmingsplan. Uit de 
uitspraak van de Afdeling leid ik af, zo staat ook in het verslag, dat 
verweerder het berekeningsprogramma van de KNVB mag 
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gebruiken om de veldbehoefte te berekenen. Ook is het voldoende 
om met de KNVB af te stemmen hoe moet worden omgegaan met 
ledenverlies als gevolg van een fusie. De eventuele terugloop van 
leden in de toekomst hoeft niet te worden meegenomen. 
Verweerder mag uitgaan van de behoefte op het moment van 
vaststellen van het plan. STAB is daarom in dit verslag niet 
nogmaals ingegaan op het dalende ledenaantal waar de 
afgelopen jaren sprake van was/is. In het verslag is wel beschreven 
(paragraaf 2.2) wat hierover is opgemerkt in verslag STAB-40676, 
namelijk dat er wellicht sprake is van een overschatting van het 
aantal teams en het niet is uitgesloten dat de veldbehoefte 
gedurende de planperiode zal dalen tot vier velden omdat de 
demografische ontwikkelingen niet zijn meegenomen. In het 
voorliggende verslag is daarover nog opgemerkt dat het mogelijk 
is dat de komende jaren minder teams op zaterdag voetballen en 
het aantal leden in de toekomst kan dalen als gevolg van een 
afname van de jeugd in de directe omgeving. In dat geval zijn 
maar 4 velden nodig. 

De beroepen hebben alleen betrekking op de veldbehoefte. STAB is 
in het voorliggende verslag opnieuw kort ingegaan op de 
locatiekeuze omdat veldbehoefte en locatiekeuze niet los van 
elkaar gezien kunnen worden. Hierbij is verwezen naar paragraaf 
2.2.4 van het vorige verslag. In dit verstag STAB-40676 wordt 
uitgebreider ingegaan op de locatiekeuze en de ruimtelijke 
gevolgen hiervan. De door STAB vastgestelde ruimtelijke gevolgen 
gelden uiteraard nog steeds. In het voorliggende verslag is ook een 
verwijzing naar de ruimtelijke gevolgen opgenomen. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Pagina 17, Locatiekeuze en landschappelijke inpassing 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

In het voorgaande verslag stond uitgebreid beschreven dat 
sprake is van landschappelijke gevolgen van het plan. Dit staat 
op pagina 36 e.v. van dat verslag: 

In de haalbaarheidsstudie is onderkend dat de openheid van het 
landschap minder wordt door het voetbalcomplex aan de 
Egmonderstraatweg. Deze pure openheid is, aldus de 
studie, echter niet kenmerkend voor de duinflank, zoals die dat 
wel ís in de strandvlakte. Naar mijn mening valt niet goed in te 
zien dat de realisatie van een geheel nieuw complex 
niet tot een grotere inbreuk op (de openheid van) het landschap 
leidt, dan de uitbreiding van een al bestaand complex. Dat de 
locatie aan de Egmonderstraatweg recreatief en ecologisch meer 
toegevoegde waarde heeft dan de locatie aan de Hogedijk, 
verzacht de gevolgen van deze inbreuk wellicht in enige mate, 
maar neemt deze niet weg. Ik verwijs voor de landschappelijke 
gevolgen van het voorliggende plan voorts naar hoofdstuk 7 van 
dit verslag. 
Dit moet, evenals hoofdstuk 7 van dat eerdere verslag, ook 
worden toegevoegd aan dit conceptverslag, aangezien dit ook 
opnieuw namens appellanten is aangevoerd in het beroep. 
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Onderbouwing van uw reactie Op bladzijde 18 van het conceptverslag staat dat 
toekomstbestendigheid en vijf velden mede heeft geleid tot de 
keuze voor deze locatie, waarop voldoende ruimte aanwezig is 
voor de teams. Die ruimte is ook aanwezig op de 
Zeevogelslocatie, en geldt dus niet als onderbouwing voor de 
gekozen locatie. 

Door dit wel op te nemen, gaat het STAB in op de locatiekeuze 
die wordt ingegeven vanuit een onjuist berekende veldbehoefte. 
Dit gaat echter niet over de onderzoeksopdracht die het STAB 
heeft gehad. 

Reactie STAB De beroepen hebben alleen betrekking op de veldbehoefte. STAB is 
in het voorliggende verslag kort ingegaan op de locatiekeuze 
omdat de veldbehoefte en de locatiekeuze niet los van elkaar 
gezien kunnen worden. Hierbij is verwezen naar paragraaf 2.2.4 
van het vorige verslag. In dit verslag STAB-40676 wordt 
uitgebreider ingegaan op de locatiekeuze en de ruimtelijke 
gevolgen hiervan. In het voorliggende verslag wordt, net als in het 
vorige verstag, de locatie van de Zeevogels genoemd als optie voor 
een complex met 4 of 5 velden. 
Naar aanleiding van de reactie van appellanten is de tekst niet 

aangepast. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk 2 paragraaf 2.4. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Het aantal actieve leden dat ingeschreven is bij de 
KNVB is hoger en leidt tot een veldbehoefte van 4,7 
wedstrijdvelden en 4 trainingsvelden. 

Onderbouwing van uw reactie Deze zin is ontleend aan de e-mail van de KNVB en is gebaseerd 
op 65 tot 74 teams. Deze aantallen konden niet door de KNVB 
worden onderbouwd. Verweerder erkent ook dat 51 teams juist 
is. 

Reactie STAB Deze zin is een beschrijving van de toelichting van het 
bestemmingsplan. Voor de duidelijkheid is aan het einde van deze 
tekst "...zo staat in de toelichting" toegevoegd. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk 3, paragraaf 3.4, bladzijde 27 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Aangezien de gronden waarop bollen geteeld kunnen 
worden hier niet direct grenzen aan gronden met de 
bestemming "Sport" (de afstand is minimaal ongeveer 
4 meter), is daar klaarblijkelijk geen driftwerende 
haag nodig geacht. Dat neemt niet weg dat de regels 
bij de bestemming "Natuur" de aanleg van een 
driftwerende windhaag of een overig bouwwerk met 
een hoogte van 3 meter niet in de weg staan (art. 
5.1en 5.2). 

Onderbouwing van uw reactie Zie ook de reactie van partij Wullems e.a. op deze passage: 

"Er is klaarblijkelijk geen driftwerende haag nodig geacht," 
maar het blijkt nergens uit dat dit zo is "omdat de gronden met 
de bestemming "Sport" niet direct grenzen aan de gronden 
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waarop bollen kunnen worden geteeld." Dit is een niet 
onderbouwde veronderstelling. Zonder haag dient een afstand 
van 50 meter aangehouden te worden. Het westelijke sportveld 
ligt voor en groot deel binnen een afstand van 50 m van de 
bollengronden. De regels bij de bestemming "Natuur" staan een 
windhaag niet in de weg, maar hierdoor is een driftwerende 
voorziening niet geborgd. Een bouwwerk met een hoogte van 3 
m is weliswaar toegestaan, maar een schutting van 3 m hoog 
over een lengte van circa 50 m past niet binnen het 
Beeldkwaliteitsplan. Van een 3 m hoge gesloten wand is niet 
aangetoond dat die een driftreductie van 93,75cZo oplevert. Dat is 
ook onwaarschijnlijk omdat de driftreducerende werking van 
windhagen ontstaat doordat de wind door de hagen heen gaat 
waarbij de bestrijdingsmiddelen grotendeels door bladeren en 
takken wordt tegengehouden. Bij een gesloten wand is dat niet 
het geval. 

Reactie STAB In het conceptverslag is het woord "klaarblijkelijk" gebruikt omdat 
een verklaring voor het ontbreken van een windhaag op de 
desbetreffende gronden ontbrak. In de reactie van verweerder op 
het conceptverslag is over deze passages in het verslag opgemerkt 
dat volgens verweerder op de desbetreffende locatie geen 
windhaag nodig is omdat het voetbalcomplex daar grenst aan 
gronden met de bestemming "Wonen". Deze opvatting is in het 
verslag daarom (aanvullend) aangegeven dat op een afstand van 
minimaal 4 meter van de gronden van het sportcomplex 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden toegepast zonder 
dat er sprake is van enige driftreductie. De afdruk van de 
verbeelding die appellanten Wullems e.a. bij hun reactie op het 
conceptverslag hebben gevoegd is als bijlage STAB-5 bij het 
verslag gevoegd. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk 4, paragraaf 4.4, bladzijde 37. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet 
worden 

De zomerstop duurt 12 weken. De (school)vakanties overlappen 
elkaar gedeeltelijk waardoor de vakantieperiode zo'n 8 weken 
duurt. 

Gelet op de huidige belasting van parkeren door auto's aan de 
Tijdverdrijfslaan zal niet alleen in de weekenden gebruik worden 
gemaakt van het Transferium nadat dit is gerealiseerd. Elke dag 
met mooi weer in de zomerperiode leidt tot een aanzienlijke 
hoeveelheid geparkeerde auto's in de Tijdverdrijfslaan. De 
realisatie van een transferium zal leiden tot veel meer 
verkeersbewegingen dan waarvan in het verslag is uitgaan. Ook 
geldt dit voor de te houden evenementen, waarvan uit het plan 
niet blijk dat daarmee rekening is gehouden. 

Onderbouwing van uw reactie 
Reactie STAB Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. In het verslag is 

overigens niets opgemerkt over de duur van schoolvakanties. 
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Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

STAB heeft terecht geconstateerd dat geen sprake is van 8 ha 
compensatie, zodat niet is voldaan aan de eisen die de provincie 
stelt op dit punt. De berekening die STAB aanhaalt van circa 1.800 
m 2 is niet juist. 

Overigens verwijst Pepping op dit punt naar de meting die LTO 
Noord heeft aangevoerd. Uit deze meting blijkt dat de 
compensatie qua vierkante meters niet klopt. Er wordt, los van de 
kwaliteit en bruikbaarheid, 6.794 vierkante meter te weinig 
gecompenseerd. 

Gelet daarop moet worden uitgegaan van de onderbouwing van 
LTO, en wordt 6.794 m 2 te weinig gecompenseerd. Hierdoor is niet 
voldaan aan de eisen van de provincie uit de toenmalige PRV. 

Onderbouwing van uw reactie 
Reactie STAB De oppervlakte van de gronden met de aanduiding voor de 

windhaag aan de oostzijde van de tennisvelden is van de 
verbeelding gemeten 1.800 m2. 
Aan de alinea met deze vaststelling is toegevoegd: "Afgezien 
daarvan is de praktische bruikbaarheid van de agrarische percelen 
aan de west- en noordzijde van het tenniscomplex voor de 
bollenteelt enigszins beperkt door de ongunstige vorm en geringe 
oppervlakte van die percelen. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

In het rapport is niet aanbevolen om ook aan de 
overige zijden van het tenniscomplex een 
driftwerende voorziening te treffen omdat volgens De 
Omgevingsjurist de noordelijke en noordoostelijke 
windrichtingen hier overheersend zijn. 

Onderbouwing van uw reactie ' Zie hiervoor ook de onderbouwing van Wullems, waaruit volgt dat 
de windrichting overheersend zuidwest is. De Omgevingsjurist 
gaat gelet op de informatie van het KNMI en Meteoblue uit van de 
verkeerde windrichtingen. 

Reactie STAB De opmerking over de heersende windrichting van appellanten 
Wullems e.a. en bijbehorende bijlage zijn in een voetnoot 
toegevoegd aan het verslag. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Ten onrechte staat hier dat dít door partij Wullems en LTO is 
aangevoerd. Ook partij Pepping heeft in het beroep gewezen op 
het feit dat de aanlegfase niet is betrokken bij de boordeling van 
de gevolgen van het plan. Dit volgt uit bladzijde 14 onder 4.3. van 
het beroepschrift van Pepping. 

Ook geldt dat de aanleg van het fusieterrein niet is onderzocht. 
Zolang dat terrein niet gereed is, is beoogd door te spelen op de 
huidige locaties. Vanaf het fusieterrein moet grond worden 
afgegraven, om te worden verplaatst naar de drie locaties van de 
clubs. De grond van dit nieuwe terrein moet eerst kwalitatief 
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worden verbeterd voordat dit geschikt is voor de teelt van bollen. 
Dat volgt uit het Stivas-rapport dat onderdeel uitmaakt van de 
toelichting op het bestemmingsplan. Ook is niet bekend hoe dit 
kwalitatief wordt uitgewerkt. Daarbij geldt ook dat sprake is van 
een aanzienlijk hoogteverschil tussen de gronden op de 
fusielocatie, dit bedraagt vanaf het begin van het terrein aan de 
Egmonderstraatweg, tot aan de duinen circa 3 meter. De 
fusielocatie is niet vlak, en zal geëgaliseerd moeten worden 
voordat dit geschikt kan zijn voor het fusiecomplex. Dit is niet 
betrokken bij de uitvoering en de beoordeling van het plan. 

Reacties op concept-deskundigenversiag STAB- 41247 - Appellanten Wullems e.a. 
Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, 3 e alinea, 1 e zin. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Ook appellanten Wullems e.a. bestrijden dat 5 velden nodig zijn. 
Zij hebben zelf twee berekeningen gemaakt waar een lagere 
veldbehoefte van 4 velden uit blijkt. 

Onderbouwing van uw reactie Bij de berekeningen door verweerder wordt steeds vermeld dat de 
berekeningen met de rekentool van de KNVB zijn gemaakt. Bij de 
berekeningen van de appellanten wordt dit nergens vermeld 
terwijl dat wel het geval is. Daardoor zou de indruk kunnen 
ontstaan dat appellanten geen gebruik hebben gemaakt van de 
KNVB rekentool. 
In de berekeningen is ook uitgegaan van dezelfde 60 teams zoals 
door verweerder is gedaan. 

ffeocfŕe STAB Naar aanleiding van de reactie van appellanten is de tekst in het 
verslag aangepast. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk2, paragraaf 2.1, 3
e alinea, 3 e zin e.v.. 

Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Tijdens het locatiebezoek hebben zij nog een recentere 
berekening met de gegevens van 2021 overhandigd waaruit ook 
een veldbehoefte van 4 velden blijkt (bijlage STAB-2). 

Onderbouwing van uw reactie Er zijn 2 berekeningen overhandigd die beide gemaakt zijn m.b.v. 
de KNVB rekentool. De berekeningen hebben betrekking op het 
seizoen 2021-2022 en gaan uit van de bij de KNVB bekende teams 
aangevuld met de 9 teams 07. In totaal 55 teams. In de eerste 
berekening zijn de teams verdeeld zoals de gemeente hanteert en 
in de tweede berekening wordt gerekend met de door de KNVB 
aangegeven optimale verdeling. Uit de berekeningen blijkt dat ook 
bij een aantal van 4 velden er in de toekomst nog ruimte is om 
meer teams op zaterdag te laten spelen. 

Reactie STAB Bij STAB is maar één berekening bekend van 2021-2022 met 55 
teams. In het verslag is naar aanleiding van deze reactie vermeld 
dat appellanten nog een berekening hebben uitgevoerd met een 
andere verdeling waaruit ook een behoefte van 4 velden blijkt. 
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Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, bladzijde 13, 1 e alinea. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Kortom, het aantal van 60 teams en daarmee de veldbehoefte 
van meer dan 4 velden is niet deugdelijk onderbouwd en kan 
door de KNVB niet bevestigd worden, aldus appellanten. 

Onderbouwing van uw reactie Het gaat hier om het aantal van 65 tot74 teams dat door de 
KNVB genoemd is. 

Reactie STAB Naar aanleiding van deze reactie van appellanten is de tekst in 
het verstag aangepast. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk 2 paragraaf 2.4. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Het aantal actieve leden dat ingeschreven is bij de KNVB is hoger 
en leidt tot een veldbehoefte van 4,7 wedstrijdvelden en 4 
trainingsvelden. 

Onderbouwing van uw reactie Deze zin is ontleend aan de email van de KNVB en is gebaseerd 
op 65 tot 74 teams. Deze aantallen konden niet door de KNVB 
worden onderbouwd. 

Reactie STAB Deze zin is een beschrijving uit de plantoetichting. Voor de 
duidelijkheid is aan het einde van deze tekst "...zo staat in de 
toelichting" toegevoegd. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk 3, paragraaf 3.4, bladzijde 27. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Aangezien de gronden waarop bollen geteeld kunnen worden 
hier niet direct grenzen aan gronden met de bestemming 
"Sport" (de afstand is minimaal ongeveer 4 meter), is daar 
klaarblijkelijk geen driftwerende haag nodig geacht. Dat neemt 
niet weg dat de regels bij de bestemming "Natuur" de aanleg 
van een driftwerende windhaag of een overig bouwwerk met een 
hoogte van 3 meter niet in de weg staan (art. 5.1en 5.2). 

Onderbouwing van uw reactie "Er is klaarblijkelijk geen driftwerende haag nodig geacht," 
maar het blijkt nergens uit dat dit zo is "omdat de gronden met 
de bestemming "Sport" niet direct grenzen aan de gronden 
waarop bollen kunnen worden geteeld." Dit is een niet 
onderbouwde veronderstelling. Zonder haag dient een afstand 
van 50 meter aangehouden te worden. Het westelijke sportveld 
ligt voor een deel binnen een afstand van 50 m van de 
bollengronden. Zie bijlage 1. 
De regels bij de bestemming "Natuur" staan een windhaag niet 
in de weg, maar hierdoor is een driftwerende voorziening niet 
geborgd. 
Een bouwwerk met een hoogte van 3 m is weliswaar toegestaan, 
maar een constructie van 3 m hoog over een lengte van circa 
50m past niet binnen het Beeldkwaliteitsplan. Van een 3 m hoge 
wand is niet aangetoond dat die een driftreductie van 93,7SX 
oplevert. Dat is ook onwaarschijnlijk omdat de driftreducerende 
werking van windhagen ontstaat doordat de wind door de 
hagen heen gaat waarbij de bestrijdingsmiddelen grotendeels 
door bladeren en takken wordt tegen gehouden. Bij een 
gesloten wand is dat niet het geval. 
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Reactie STAB In het conceptverslag is het woord "klaarblijkelijk" gebruikt omdat 
een verklaring voor het ontbreken van een windhaag op de 
desbetreffende gronden ontbrak. In de reactie van verweerder op 
het conceptverslag is over deze passages in het verslag opgemerkt 
dat volgens verweerder op de desbetreffende locatie geen 
windhaag nodig is omdat het voetbalcomplex daar grenst aan 
gronden met de bestemming "Wonen". Deze opvatting is daarom 
in het verslag (aanvullend) aangegeven dat op een afstand van 
minimaat 4 meter van de gronden van het sportcomplex 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden toegepast zonder 
dat er sprake is van enige driftreductie. De afdruk van de 
verbeelding die appellanten Wullems e.a. bij hun reactie op het 
conceptverslag hebben gevoegd is als bijlage STAB-5 bij het 
verslag gevoegd. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk 3, paragraaf 3.4, bladzijde 27-28. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

De gronden met de bestemming "Sport" mogen op deze locatie 
evenwel ook zonder de aanwezigheid van een driftwerende 
voorziening in gebruik worden genomen. 

Onderbouwing van uw reactie Zonder windhaag kan geen sprake zijn van een gezond (sport) 
verblijfsklimaat. Zie bijlage 1. 

Reactie STAB Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. De bijlage die 
door appellanten is ingebracht is als bijlage STAB-5 bij het verslag 
opgenomen. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk 4, paragraaf 4.4, bladzijde 37 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Hieruit volgt dat het parkeerterrein vooral op weekenddagen 
buiten de voetbalcompetitie (die loopt van half augustus tot 
begin juni) in gebruik kan zijn als transferium. Volgens de 
gemeente zal dat ongeveer 12 dagen per jaar zijn. Appellanten 
bestrijden dat. Ik merk hierover op dat de zomerstop van de 
voetbalcompetitie ongeveer 12 weekenden omvat. Na afloop 
van de voetbalcompetitie worden meestal nog enkele 
wedstrijden of toernooien gespeeld zodat er tien of minder 
voetbalvrije weekenden resteren. Daarnaast zal niet elk weekend 
in de zomerperiode twee drukke stranddagen kennen. Ik acht 
het aldus niet onaannemelijk dat het parkeerterrein op het 
voetbalcomplex ongeveer 12 dagen per jaar als transferium voor 
strandbezoek in gebruik zal zijn. 

Onderbouwing van uw reactie De zomerstop duurt 12 weken. De (school)vakanties overlappen 
elkaar gedeeltelijk waardoor de vakantieperiode zo'n 8 weken 
duurt. De parkeerplaatsen in Egmond aan Zee zijn voor een 
belangrijk deel langdurig bezet door verblijfstoeristen. Daardoor 
zijn de parkeerplaatsen in Egmond aan Zee al snel volledig in 
gebruik. Gedurende de hele vakantieperiode kunnen 
dagjesmensen Egmond aan Zee bezoeken. Gedurende die 
periode zal er nauwelijks sprake zijn van trainingen of 
wedstrijden. Het ligt dus niet voor de hand om ervan uit te gaan 
dat alleen in de weekenden gebruik gemaakt zal worden van het 
transferium. Uit eigen waarneming blijkt dat op iedere zomerse 
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dag in de vakantieperiode de bermen van de Tijdverdrijfslaan vol 
staan met geparkeerde auto's. 

Reactie STAB Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. In het verslag 
is overigens niets opgemerkt over de duur van schoolvakanties. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk 3, paragraaf 3.4 bladzijde 28. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

In het rapport is niet aanbevolen om ook aan de overige zijden 
van het tenniscomplex een driftwerende voorziening te treffen 
omdat volgens De Omgevingsjurist de noordelijke en 
noordoostelijke windrichtingen hier overheersend zijn. 

Onderbouwing van uw reactie De windroos van langjarige waarnemingen van het KNMI laat 
zien dat de overheersende windrichting zuidwest is evenals de 
windroos van Meteoblue. Zie bijlage 2. 

Reactie STAB De opmerking van appellanten en bijbehorende bijlage zijn in een 
voetnoot toegevoegd aan het verslag. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk2, paragraaf 2.4, bladzijde 18. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Omdat het om een geheel nieuwe fusielocatie gaat vind ik het 
logisch dat gekozen is voor een toekomstbestendige locatie in 
de zin dat voldoende ruimte aanwezig is voor de teams om te 
spelen op een dag dat zij dat wensen. 

Onderbouwing van uw reactie In de berekening van de gemeente spelen er 49 teams op 
zaterdag. Door uit te gaan van 48 teams op zaterdag zijn maar 
4 velden nodig. Ook dan is er sprake van een 
toekomstbestendig complex omdat er in het seizoen 2021-
2022 nog slechts in totaal 55 teams op zaterdag en zondag 
spelen, zodat er ruimte is om nog meer teams op zaterdag te 
laten spelen. 

Reactie STAB De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en geeft geen 
aanleiding tot aanpassing van het verslag. 

Reacties op concept-deskundigenverslag STAB- 41247 - Appellant LTO Noord 
Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Bladzijde 10. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

'enkele nieuwe onderzoeken' 

Onderbouwing van uw reactie Met 'enkele' wordt een waardeoordeel gegeven. Een objectieve 
observatie zou zijn dat er 'nieuwe onderzoeken' zijn uitgevoerd. 

Reactie STAB Het woord "enkele" is verwijderd 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Bladzijde 24. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Voorzover de bezwaren van appellanten die betrekking 
hebben op het geschikt maken van de compensatiegronden 
voor bollenteelt, op de aanwezigheid van financiële middelen 
voor het geschikt maken en op de bruikbaarheid van de 
compensatiegronden in relatie tot de kleine vorm van de 
percelen, merk ik op dat het voorliggende bestemmingsplan 
op deze onderdelen niet wezenlijk afwijkt van het vorige 
bestemmingsplan. In hun beroepschriften hebben de 
appellanten geen nieuwe feiten of omstandigheden 
aangevoerd die tot een andere beoordeling zouden moeten 
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leiden. In het vorige STAB-verslag zijn de bezwaren van 
appellanten over deze onderdelen besproken en de Afdeling 
bestuursrechtspraak heeft het STAB-verslag betrokken in de 
uitspraak over (de vaststelling van) dat plan. Gelet daarop 
verwijs ik voor de bespreking van deze bezwaren naar het 
STAB-verslag van 15 januari 2019. 

Onderbouwing van uw reactie Ten onrechte wordt er gesteld dat LTO Noord geen nieuwe 
feiten/omstandigheden aanvoert met betrekking tot de 
financiële middelen: wij wijzen in ons beroepschrift op 
gewijzigde omstandigheden ten aanzien van de financiële 
uitvoerbaarheid. In relatie tot de kleine/onwerkbare vorm van 
percelen merken wij op dat dit argument niet in de vorige 
beroepszaak is opgevoerd (wel tijdens de zitting, maar niet in het 
beroepsschrift). Het is echter een nadere invulling van ons 
beroepspunt dat de compensatie niet op orde is. Het verzoek is 
derhalve om ook dit argument nader te behandelen. 

Reactie STAB Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de financiële 
haalbaarheid van het plan niet gewijzigd is. Aan de desbetreffende 
alinea is toegevoegd: "Verweerder heeft ten behoeve van het 
voorliggende plan opnieuw onderzoek gedaan naar de kosten en 
is tot de conclusie gekomen dat deze gelijk blijven." 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Hoofdstuk 3.4. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

-

Onderbouwing van uw reactie - In dit hoofdstuk wordt in het geheel niet ingegaan op de meting 
die LTO Noord heeft aangevoerd. Uit deze meting blijkt dat de 
compensatie qua vierkante meters niet klopt. Er wordt, los van 
de kwaliteit en bruikbaarheid, 6794 vierkante meter te weinig 
gecompenseerd. 

Reactie STAB Ik verwijs naar de voorgaande reactie. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde -
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Algemeen. 

Onderbouwing van uw reactie In het gesprek met de Stab is aangegeven dat de Stab het 
volgende vraagstuk niet zal behandelen: 

Is er sprake van een nieuw plan 

Is er sprake van een nieuw besluit 

Is de gekozen procedure juist 
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Zijn nieuwe beroepspunten in relatie tot het 

bovenstaande al dan niet ontvankelijk. 

Vanuit dit perspectief verbaast het LTO Noord wel dat er in het 
verslag diverse keren de volgende passage is opgenomen: merk 
ik op dat het voorliggende bestemmingsplan op deze 
onderdelen niet wezenlijk afwijkt van het vorige 
bestemmingsplan. In hun beroepschriften hebben de 
appellanten geen nieuwe feiten of omstandigheden aangevoerd 
die tot een andere beoordeling zouden moeten leiden. Deze 
passage impliceert ons inziens dat u een vergelijk trekt met het 
voorgaande bestemmingsplan, dat nooit rechtskracht heeft 
gekregen, en impliciet toch oordeelt over de ontvankelijkheid 
van (nieuwe) beroepspunten. 

Reactie STAB De onderzoeksvraag voor het verslag is om de gevolgen van het 
bestreden besluit te beschrijven, mede in het licht van de uitspraak 
van de Afdeling van 11 september 2019. Daarom is in het verslag 
enkele keren terugverwezen naar het eerdere bestemmingsplan. In 
het verslag is geen oordeel uitgesproken over juridische aspecten, 
procedurele aspecten en ontvankelijkheid. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Bladzijde 25. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Overigens merk ik naar aanleiding van de vrees van appelanten 
LTO Noord en Gebr. Pepping over het niet kunnen benutten van 
de compensatiegrond bij vv Sint Adelbert vanwege het bepaalde 
in artikel 3.3.2, onder a (het gebruiken voor bollenteelt is -kort 
gezegd- alleen toegestaan als een windhaag is gerealiseerd) op 
dat deze regel bedoeld is voor de compensatiegronden 
waarvoor volgens het plan een windhaag gerealiseerd moet 
worden. Dat is bij vv Sint Adelbert niet aan de orde. 

Onderbouwing van uw reactie Waarschijnlijk geeft u inderdaad de correcte bedoeling van deze 
regeling weer. Juridisch gezien is een vergunningverlener/het 
gebruik echter gebonden aan hetgeen in de regels verwoord is: 
de regel lezend staat er dat de gronden (ook bij Adelbert) alleen 
als bollengrond gebruikt mogen worden als er ter plaatse van de 
aanduiding (ondanks dat deze aanduiding elders geldt) een haag 
gerealiseerd is. 

Reactie STAB Gelet op de inhoud is deze reactie voor kennisgeving 
aangenomen. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Bladzijde 27. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Dit neemt niet weg dat in de planregels is bepaald dat bij het 
voetbalcomplex een dubbele windhaag, een houtsingel of een 
constructie met een vergelijkbare filterende werking (van 
93,7536) gerealiseerd moet worden om de voor "Sport" 
aangewezen gronden als zodanig te mogen gebruiken. 

Onderbouwing van uw reactie In de planregels is niet het getal 93,75 opgenomen, maar 7596. 
Reactie STAB In het verslag is toegelicht dat volgens de planregels de twee 

voorgeschreven hagen elk een driftreductie van 75X dienen te 
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bewerkstelligen, dat komt samen uit op een driftreductie van 
93,75 96. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Bladzijde 63. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

In artikel 6.2.2 van de planregels is, zoals in het verweerschrift is 
vermeld, onder meer bepaald dat de hoogte van overige 
bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, 
niet meer mag bedragen dan 3 meter en dat de oppervlakte van 
die bouwwerken maximaal 15 m2 bedragen. In artikel 6.3.1 is 
bepaald dat hiervan met een omgevingsvergunning kan worden 
afgeweken als de bouwwerken noodzakelijk te zijn in verband 
met de bestemming van de gronden en de afwijking niet leidt 
tot onevenredige aantasting van de ter plaatse aanwezige 
ruimtelijke kwaliteit, zoals verwoord in het beeldkwaliteitplan 
"Voetbalcomplex Egmonderstraatweg, Egmond aan den Hoef', 
d.d. 1 november 2016". Op grond van voornoemde bouwregels 
ligt het niet in de rede dat de "uiting van de aanwezigheid van 
het voetbalcomplex" aanzienlijk kan toenemen. De ruimtelijke 
(beeld)kwaliteit mag in ieder geval niet onevenredig worden 
aangetast. 

Onderbouwing van uw reactie LTO Noord doet de Stab het vriendelijke verzoek om na te gaan 
of de ruimtelijke kwaliteit in het aangehaalde beeldkwaliteitsplan 
ten aanzien van een bedoelde uiting voldoende is 
geobjectiveerd/afgekaderd. Wij zien hier een discrepantie tussen 
de regels en het beeldkwaliteitsplan. Regels: uiting van 
aanwezigheid toegestaan. Beeldkwaliteitsplan: uiting van entree 
toegestaan. 

Reactie STAB In het STAB-verslag is vermeld dat het Beeldkwaliteitsplan een 
toetsingskader biedt in geval van het benutten van niet-
rechtstreekse bouwmogelijkheden. Hoewel het Beeldkwaliteitsplan 
ruimte laat voor meerdere invullingen van niet-rechtstreeks 
bouwmogelijkheden, volgt, zo is in het verslag gesteld, uit het 
Beeldkwaliteitsplan wel bescherming van de landschappelijke 
inpassing van het voetbalcomplex en kan voorkomen worden dat 
de "uiting van de aanwezigheid van het voetbalcomplex" 
aanzienlijk kan toenemen. De reactie van appellant geeft daarom 
geen aanleiding voor aanpassing of aanvulling van het verslag. 

Reacties op concept-deskundigenverslag STAB- 41247 - Gemeente Bergen 
Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Agrarische aspecten, pag. 4, 3 e alinea/pag. 5, 1 e alinea 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Aan de overige zijden van het tenniscomplex is op grond van het 
voorliggende plan onvoldoende driftreductie gewaarborgd. 

Onderbouwing van uw reactie De meest overheersende windrichting in Nederland is de 
zuidwestelijke richting. In onderhavige omgeving bij het 
dichtstbijzijnde weerstation Egmond aan den Hoef is echter de 
noordelijke en noordoostelijke windrichting de overheersende 
windrichting, zoals op pag. 10 van het onderzoek van De 
Omgevingsjurist ook wordt benoemd (zie ook pag. 28 van 
conceptverslag StAB). De nieuwe bollenvelden worden voor het 
overgrote deel juist aan zuidoostzijde van het tennis complex 
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gerealiseerd, waardoor geen grote drift op het complex te 
verwachten is. 
De invloed van de wind is daarbij hoe dan ook verdisconteerd in 
het Efsa-model. 

Reactie STAB Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Het gegeven 
dat de overheersende windrichting in Egmond aan de Hoef 
voornamelijk (noord)oostelijk is, neemt niet weg dat de wind ook 
uit andere windrichtingen kan waaien. In die gevallen ontbreekt 
dan een driftreducerende voorziening. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Agrarische aspecten, pagina 4,laatste alinea, 5 eerste alinea 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Dit neemt niet weg dat aan de voorwaardelijke verplichting in 
het voorliggende plan van een dubbele windhaag, een 
houtsingel of een constructie (...) aan de oostzijde van het 
tenniscomplex een driftreductie van 75X is verzekerd. 

Onderbouwing van uw reactie Voor het sportcomplex geldt is voorwaardelijke verplichting 
opgenomen om een dubbele windhaag te realiseren met een 
driftreductie van 7S7o. Deze bepaling is bij de eerdere uitspraak 
over het Voetbalcomplex door de Afdeling voldoende geacht. 

Voor het tenniscomplex geldt de voorwaardelijke verplichting 
dat de bollenteelt bij het tenniscomplex alleen mag aanvangen 
als er een haag wordt gerealiseerd én een driftreductie van 75X 
is gerealiseerd (zie artikel 3.3.2) Hiermee is de gezondheid van 
gebruikers van het tenniscomplex, net als bij het sportcomplex, 
verzekerd. Wij menen dan ook dat voor het tenniscomplex de 
voorwaardelijke verplichting ertoe leidt dat de gezondheid 
geborgd is. Daarbij geldt dat specifiek rekening is gehouden met 
de windrichting voor de drift die ontstaat. 

We verwijzen hierbij ook nog naar de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') 
van 3 november 2021 (ECU:NL:RVS:2021:2432) waaruit volgt dat 
een driftreductie 75*20 voldoende moet worden geacht: 

ro 9 " (...)De raad moet daarvoor een nieuw locatiespecifiek 
onderzoek laten doen. Hierbij moet in ieder geval rekening worden 
gehouden met de verplichting om een techniek met een 
driftreductie van tenminste 75X toe te passen, welke op grond van 
artikel 3.80a, eerste lid, van het Activiteitenbesluit met ingang van 
7 januari 202 7 ook geldt voor boomkwekerijgewassen. Ook moet 
hierbij aandacht worden besteed aan de vereiste minimate 
optische dichtheid" 

Wij wijzen erop dat de Afdeling doelt op de drifreductie techniek 
genoemd in artikel 3.80 van het Activiteitenbesluit waar sinds 1 
januari 2021 ook bomenkwekerijen onder vallen, zie artikel 3.80a 
van het Activiteitenbesluit. Onder artikel 3.80 valt ook 
bloemenbollen en bloemknollen. 
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De norm van 7SX reductie is in het reparatieplan ook als 
voorwaarde gesteld in de voorwaardelijke verplichting. 

Samenvattend zal een teler op basis van het Activiteitenbesluit 
ĨSX driftreductie dienen te bewerkstelligen, waarna de 25X 
overblijvende drift nog met 75X zal worden gereduceerd door 
de windhaag, waardoor de totale driftbelasting uitkomt op 
ĉ.25% ten opzichte van de referentiebelasting. Relevant hierbij is 
verder dat medewerkers van het voetbalcomplex cq. 
tenniscomplex maximaal 8 uur per werkdag blootgesteld kunnen 
staan aan dit driftrisico en dat sporters en bezoekers, waaronder 
kinderen, veel korter, bijvoorbeeld voor de duur van een 
wedstrijd of training per week blootgesteld kunnen staan aan 
deze drift. We hebben het hier hoe dan ook niet over een 
woonsituatie waarin mensen 24 uur per etmaal aan drift 
blootgesteld kunnen staan. 

Reactie STAB Naar aanleiding van deze reactie is het tekstdeel als volgt 
gewijzigd: "Met het plan is niet verzekerd dat ter plaatse van het 
tenniscomplex sprake zal zijn van een goed (gezond) 
sportverblijfsklimaat, omdat alleen aan de oostzijde van het 
tenniscomplex de aanleg van een windhaag met een driftreductie 
van 75X is vastgelegd." 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Agrarische aspecten, pag. 5, tweede alinea. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Het bestemmingsplan voorziet niet in rechtstreekse 
bouwmogelijkheden ter plaatse van het voetbalcomplex 
waardoor personen zich in gebouwen of onder overkappingen 
kunnen bevinden die niet beschermd worden door de 
driftwerende hagen met een hoogte van 2,5 meter. 

Onderbouwing van uw reactie In het bouwvlak zijn een clubgebouw en/of een gesloten tribune 
toegestaan. Eventuele gezondheidsrisico's worden veroorzaakt 
door drift in de buitenlucht, dus niet in gebouwen. Daarom is in 
het bouwvlak de aanduiding 'specifieke vorm van sport-tribune 
uitgesloten' opgenomen, zie ook artikel 6.4.5. van de planregels. 
Hieruit volgt dat er alleen sprake kan zijn van een gesloten 
tribune indien wordt gebouwd binnen 50 meter van het 
bollenveld, of het moet duidelijk zijn dat er geen 
gezondheidsrisico's zijn. 

Reactie STAB Deze reactie onderschrijft de bevinding in het verslag en wordt 
voor kennisgeving aangenomen. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Agrarische aspecten, pag. 5, tweede alinea 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Ter plaatse van mogelijke tribunes op het tenniscomplex is het 
niet zeker of de geprojecteerde 2,5 meter hoge driftwerkende 
haag aan de oostzijde afdoende bescherming zal bieden tegen 
de blootstelling aan drift van gewasbeschermingsmiddelen. 

Onderbouwing van uw reactie Ten aanzien van het tenniscomplex wijzen wij erop dat de haag 
moet leiden tot een driftreductie van 759ĥ. Ten onrechte wordt er 
in de redenering ervan uitgegaan dat die haag niets zal tegen 
houden voor tribunes die hoger dan 2,5 meter zouden worden 
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gebouwd. Het gaat hier om gewasbestrijding die naar beneden 
is gericht (veldbespuitingen). 
Verder verwijzen wij naar onze reactie op pag. 30, 2 e alinea. 

Reactie STAB In het STAB-verslag is niet vermeld dat een haag geen 
driftreducerende werking zat hebben. Op gemerkt is dat niet 
duidelijk is of de driftreducerende werking afdoende zal zijn. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Verblijfsklimaat sportvelden, pag. 27, 2 e alinea 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Adromi heeft in haar berekeningen de driftreductie van windhagen 
niet meegenomen omdat het met het EFSA-model niet mogelijk is 
een haag of scherm te modelleren 

Onderbouwing van uw reactie We hebben navraag gedaan bij Adromi en daaruit blijkt dat de 
drift gemodelleerd is via Efsa, dus er bestaat op basis van die 
modellering inzicht in de driftbelasting die door de haag uit 
voorzorg zal worden gereduceerd. De conclusie van de StAB is dus 
onjuist. 

Reactie STAB In het STAB-verslag is aangegeven wat in het rapport van Adromi is 
vermeld over het modelleren van een driftreducerende haag. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Verblijfsklimaat sportvelden, pag. 27, 2 e alinea. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

De middelen die Adromi in zijn berekeningen heeft opgenomen 
zijn volgens het rapport PRI 610 minder toxisch (zie tabel 10, blz. 
23 PRI-rapport 610). Dit betekent dat Adromi niet uitgaat van de 
meest toxische gewasbeschermingsmiddelen (een 
worstcasescenario) die in de bloembollenteelt zijn toegelaten. 

Onderbouwing van uw reactie We kunnen de opmerking niet goed plaatsen, nu PRI 610 gaat 
over het gebruik van een veldspuit in de akkerbouw en de 
fruitteelt. Bollen- en sierteelt valt hier in principe niet onder. 
Verder zegt tabel 10 uit het rapport PRI, waar de StAB naar 
verwijst, niet direct iets over de hoogste toxiciteit als zodanig (dus 
evenmin iets over toxiciteit in de akkerbouw). De tabel heeft 
betrekking op stoffen waarvoor de dermale blootstelling het 
grootste risico is (de dermale depositie is afgezet tegen de 
dermale AEL-grenswaarde en maximaal toelaatbare dosis met 
integratie van dermale absorptie e.d.; PRI geeft zelfs uitdrukkelijk 
aan dat de toxiciteit van de middelen met hoge dermale opname 
sterk kan verschillen). Los hiervan is dermale blootstelling maar 
één van de blootstellingsrisico's; verderop in het rapport gaat PRI 
verder met de beoordeling van de inhalatoire risico's. 
Tot slot is relevant dat en significant aantal van de in deze tabel 
opgenomen middelen niet meer toegelaten zijn cq. uit de aard der 
zaak niet toegelaten zijn in de bollenteelt. We verwijzen naar 
onderstaande tabel 1 waarin hiervan een overzicht wordt gegeven. 

Reactie STAB Bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 29 september 2020 
zijn de afstanden en maatregelen gebaseerd op het SPA-WNP 
rapport. Adromi is in april 2021 gevraagd voor een second opinion. 
De rapportage van Adromi ligt niet ten grondslag aan het besluit. 

SPA heeft destijds haar rapportage met de PRI 610 onderbouwd en 
haar conclusies en aanbevelingen gedaan. Het rapport van SPA-
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WNP is uit 2016 en is gebaseerd op het maatgevende 
gewasbeschermingsmiddel (Glufosinaat-ammonium; de meest 
risicovolte werkzame stof) dat later uit de handel is genomen. 
Mogelijk is daardoor de beoordeling door SPA strenger is dan 
wanneer van andere middelen zou zijn uitgegaan. 

Het Adromi-rapport leidt er niet toe dat kortere afstanden en/of 
stringentere maatregelen nodig zouden zijn. Adromi onderschrijft in 
die zin de conclusies van SPA -WNP. 

De bijlage die bij de reactie op het conceptverslag is gevoegd is 
opgenomen als bijlage STAB-6 bij het verslag. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Verblijfsklimaat sportvelden, pag. 27 laatste alinea. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

In het rapport van SPA Ingenieurs is, zo merken appellanten 
terecht op, ook aan de zuidwestzijde van het voetbalcomplex een 
driftwerende haag aangegeven (zie afbeelding 2 in bijlage 13 van 
de plantoelichting). Die gronden hebben in het bestemmingsplan 
de bestemming "Natuur" gekregen en zijn niet voorzien van een 
functieaanduiding voor een windhaag. Aangezien de gronden 
waarop bollen geteeld kunnen worden hier niet direct grenzen aan 
gronden met de bestemming "Sport" (de afstand is minimaal 
ongeveer 4 meter), is daar klaarblijkelijk geen driftwerende haag 
nodig geacht. 

Onderbouwing van uw reactie Hier is een driftwerende haag inderdaad niet nodig, omdat achter 
de strook een woonbestemming ligt en hier geen bollenvelden 
liggen. Een driftwerende voorziening is dus om die reden niet 
nodig. 

Reactie STAB Hef verslag is aangevuld met deze opvatting van verweerder. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Verblijfsklimaat sportvelden, pag. 28 onderaan. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Uit de voorwaardelijke verplichting en de verbeelding volgt dat op 
grond van het voorliggende plan alleen aan de oostzijde van het 
tenniscomplex een driftreductie van 75X is verzekerd. Aan de 
overige zijden van het tenniscomplex is op grond van het 
voorliggende plan geen enkele driftreductie gewaarborgd. Met het 
plan is niet verzekerd dat ter plaatse van het tenniscomplex sprake 
zal zijn van een goed (gezond) sportverblijfsklimaat. 

Onderbouwing van uw reactie De meest overheersende windrichting in Nederland is de 
zuidwestelijke richting. In onderhavige omgeving bij het 
dichtstbijzijnde weerstation Egmond aan den Hoef is echter de 
noordelijke en noordoostelijke windrichting de overheersende 
windrichting, zoals op pag. 28 (van welk rapport?) ook wordt 
benoemd. De nieuwe bollenvelden worden voor het overgrote 
deel juist aan zuidoostzijde van het tennis complex gerealiseerd, 
waar de haag moet worden gerealiseerd die een driftreductie van 
7536 dient te hebben alvorens de bollengronden in gebruik 
genomen mogen worden (zie artikel 3.2.2 van de planregels). De 
gezondheid van de gebruikers van het tenniscomplex is hiermee 
verzekerd. 
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We verwijzen hierbij (opnieuw) naar de uitspraak van de Afdeling 
van 3 november 2021 ECLI:NL:RVS:2021:2432) waaruit volgt dat 
een driftreductie van 75^! in het kader van Activiteitenbesluit 
voldoende wordt geacht (zie artikel 2.80 van het Activiteitenbesluit 
waaronder ook bloembollen en bloemknollen valt). 

Reactie STAB Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Het gegeven 
dat de overheersende windrichting in Egmond aan de Hoef 
voornamelijk (noord)oostelijk is, neemt niet weg dat de wind ook uit 
andere windrichtingen kan waaien. In die gevallen ontbreekt dan 
een driftreducerende voorziening. 

Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

De zinnen 'Het plan maakt (..) mogelijkheid niet uit 

Onderbouwing van uw reactie Het is onduidelijk wat met deze laatste zinnen bedoeld wordt. 
Temeer nu hiervoor wordt ingegaan op het feit dat buiten het 
bouwvlak alleen een kleine onoverdekte tribune mogelijk is. Zie 
ook onze reactie op pag. 30, tweede alinea. 

Reactie STAB De laatste zin is verduidelijkt en luidt nu: "Desalniettemin sluit het 
plan de mogelijkheid van een kleine tribune niet uit." 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Verblijfsklimaat sportvelden, pagina 30, tweede alinea 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

De zinnen "Die hoogte geldt wel voor overige bouwwerken (...) aan 
drift van gewasbeschermingsmiddelen." 

Onderbouwing van uw reactie Ook een eventuele tribune met een hoogte van 7 meter is aan de 
achterkant gesloten en kan worden voorzien van één of meer 
wanden. De gesloten kanten zullen dan richting de bollengronden 
opgericht worden gelet ook op de ligging van de tennisvelden. 
Overigens lijkt voor een dergelijke tribune niet veel ruimte 
aanwezig te zijn, gezien de reeds gerealiseerde tennisbanen, zoals 
volgt uit de luchtfoto van ruimtelijkeplannen.nl. Dit geldt temeer 
omdat het maximale bebouwingspercentage slechts 49į bedraagt. 
Hierbij merken wij op dat de haag een driftreductie van 75/Ū moet 
hebben, anders kunnen de aangrenzende gronden niet worden 
gebruikt (art. 3.3.2 bestemmingsplan). 
Het gaat hier bovendien om gewasbestrijding die naar beneden is 
gericht (veldbespuitingen). Het ligt niet in de lijn der verwachting 
dat drift van neerwaarts spuiten zich zo ver in de hoogte zal 
verspreiden dat de afscherming geen meerwaarde heeft. 
Uitgaande van de 'neerslag' die plaatsvindt van drift en het effect 
van een haag ligt niet in lijn der verwachting dat drift ver over een 
afscherming heen zal verspreiden. 

Reactie STAB Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. In het verslag is 
naar aanleiding van deze reactie vermeld dat het 
bebouwingspercentage op de gronden van het tenniscomplex 4 is. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Transferium, pagina 32, laatste alinea van par 4.1. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

In het verweerschrift is niet afzonderlijk ingegaan op deze 
bezwaren van LTO Noord. 

Onderbouwing van uw reactie Hieruit lijkt te volgen dat de raad niet op de bezwaren van LTO is 
ingegaan. Dat is onjuist. In het verweerschrift is voor wat betreft 
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die stellingen van LTO verwezen naar hetgeen onder paragraaf 1.5 
van het verweerschrift is uiteengezet. 

Reactie STAB Het verslag is aangevuld met een verwijzing naar paragraaf 7.5 in 
het verweerschrift. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Bemesting bollenvelden, pagina 46, derde alinea 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

In dat rapport staat dat de emissie is afgeleid uit de 
bemestingsnormen voor bollenteelt uit het Mestbeleid 2014-2017. 
Daarbij is in het rapport een fractie van 2*36 emissie naar de lucht 
gebruikt. In het rapport staat niet waarop dit percentage is 
gebaseerd... 

Onderbouwing van uw reactie Het percentage dat naar de lucht emitteert is afhankelijk van de 
wijze van bemesten. In het onderzoek stikstofdepositie dat ten 
grondslag ligt aan de passende beoordeling en het planMER is 
gebruik gemaakt van het rapport Ammonia emissions from animal 
manure and inorganic fertilisers (Wageningen University 8d 
Research, 2012). 
Hierin is 2X opgenomen als ondergrens (zie navolgende tabel). 
Met de keuze voor het laagste percentage als uitgangspunt voor 
de verschilberekening is sprake van een worstcasebenadering. 

fable 2.12 Emission factors of manure application flt of TAN) 

Emission factor 2 0 0 9 j 

Shallow tnjeclion 19 
Partly injection, partly narrow band 22 5 
Trailinq shoe and -hose 26 
Surface spreadinq {grassland! 74 
Surface spreadinq (arable land) 69 
Deep placement (aiable land) 2 
Surface incorporation in one track 22 
Surface incorporation in two tracks 46 

Reactie STAB In het definitieve verslag is vermeld dat verweerder in reactie op het 
conceptverslag aangeeft dat dit percentage is gebaseerd op 
genoemd rapport. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Bemesting bollenvelden, pagina 47 bovenaan. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Wisselteelt op bollenvelden kan daarom van invloed zijn op de 
langjarige gemiddelde hoogte van de emissie vanwege bemesting, 
een en ander afhankelijk van de hoogte van de bemestingsnorm 
die voor de wisselteelt geldt, en de frequentie waarmee wisselteelt 
plaatsvindt. 

Onderbouwing van uw reactie Voor bollenvelden is het gebruikelijk (ter beperking van 
plantziekten) eens in een aantal seizoenen een ander gewas dan 
bollen te telen. Dit gebeurt echter dusdanig beperkt, dat er van de 
gebruikelijke situatie uit is gegaan, namelijk: bollenteelt. 
Bovendien wordt opgemerkt dat wisselteelt minder intensiever zal 
zijn als bollenteelt. 
Hierbij merken wij op dat bovenstaande niet alleen geldt voor de 
compensatiegronden, maar ook voor de bestaande bollengronden 
op de fusielocatie. Andere bemestingsnormen zullen geen 
relevante gevolgen hebben voor de resultaten van de 
verschilberekening. 
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Reactie STAB Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en geeft geen 
aanleiding tot aanpassing van het verslag. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Bemesting bollenvelden, pagina 47, 3e alinea 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Het plan staat niet in de weg aan het voornemen om drie 
kunstgras- en twee natuurgrasvelden aan te leggen, maar sluit 
evenmin uit dat (in het slechtst denkbare geval) vijf 
natuurgrasvelden worden gerealiseerd. 

Onderbouwing van uw reactie In de referentiesituatie zijn er 8 natuurgrasvelden (trainingsvelden 
niet meegenomen) en in de beoogde situatie komen er 2 
natuurgrasvelden (en 3 kunstgrasvelden). Gezien het intensieve 
gebruik van het sportcomplex en het grote aantal trainingen is een 
groter aantal natuurgrasvelden niet mogelijk. Ten opzichte van de 
referentiesituatie zal er dus een afname zijn van 6 
natuurgrasvelden. In de beoogde situatie zal de bemesting van de 
sportvelden dus aanzienlijk afnemen. Daarnaast zal de bemesting 
van 2 natuurvelden op de fusielocatie veel minder emissies 
genereren dan de bemesting van de bestaande 8 ha bollegrond 
op die locatie. De bemesting van de sportvelden zal dan ook geen 
negatieve invloed hebben op de berekening. 

Reactie STAB In het definitieve verslag is vermeld dat in de bestaande situatie 
sprake is van acht velden (op drie voetbalcomplexen) die bemest 
kunnen worden. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Aanlegfase, pagina 48, 3e alinea. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

De vertegenwoordigers van verweerder hebben desgevraagd 
aangegeven dat de bijdrage aan de depositie op het Natura 2000-
gebied van het bemesten van de bestaande bollengronden 
dermate groot is, dat de bijdrage van de werkzaamheden ten 
behoeve van het teeltrijp maken van de gronden ter plaatse van 
Zeevogels en Sint Adelbert daartegen naar verwachting niet 
opwegen (zie ook de beantwoording van vragen van STAB in 
bijlage STAB-1). 

Onderbouwing van uw reactie Het gaat niet alleen om de bijdrage van de bemesting van de 
bestaande bollengronden, maar ook om de bijdrage van de 
bemesting van de compensatiegronden in de beoogde situatie (zie 
ook de beantwoording van de vragen in bijlage 1 bij het verslag). 
In de beoogde situatie is de gebruiksfase zonder meer 
maatgevend. M.a.w. de bemesting van de bollengronden ter 
plaatse van de compensatiegronden zal per jaar meer emissies 
genereren (en daarmee een grotere bijdrage leveren aan de 
stikstofdepositie binnen Natura 2000) dan de werkzaamheden in 
verband met de sloop van de clubgebouwen en het gereed maken 
van de gronden voor bollenteelt. 

Reactie STAB Het standpunt van verweerder is in het definitieve verslag aangevuld 
door ook de compensatiebollengronden te noemen. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Aanlegfase, pagina 49 tweede alinea. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Voor wat betreft het bezwaar van appellanten Wullems e.a. dat 
geen rekening is gehouden met een periode van overlap op het 
moment dat de sportlocaties tijdens de aanlegfase nog in gebruik 
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zijn, merk ik op dat uit de stikstofnotitie inderdaad blijkt dat dat 
niet geval is. 

Onderbouwing van uw reactie Het is inderdaad niet uitgesloten dat op de bestaande locaties nog 
wordt gevoetbald op het moment dat ter plaatse van de 
fusielocatie wordt gestart met de aanlegfase. Die tijdelijke situatie 
is per saldo positief voor de stikstofdepositie binnen het Natura 
2000-gebied. Op dat moment is immers geen sprake meer van 
bemesting van bollengronden op de fusielocatie en nog geen 
sprake van bemesting van bollengronden ter plaatse van de 
bestaande sportcomplexen. Op de fusielocatie zelf is sprake van 
een groot positief saldo. De bijdrage aan de stikstofdepositie door 
het bestaand gebruik is vele malen groter dan de bijdrage van de 
werkzaamheden tijdens de aanlegfase (ook als deze binnen één 
jaar worden uitgevoerd). 

ffeocf/e STAB Het standpunt van verweerder is in het definitieve verslag 
aangevuld. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Positie clubgebouw, pagina 50, 3e alinea 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Uit de uitsnede zelf blijkt dat de betreffende activiteiten 
gemodelleerd zijn op een locatie die ongeveer 35 meter ten 
oosten van het bouwvlak ten behoeve van het clubgebouw ligt, en 
dus op grotere afstand van het Natura 2000-gebied 
"Noordhollands Duinreservaat" dan genoemd bouwvlak. Gezien de 
korte afstand tot het Natura 2000-gebied, betwijfel ik echter of 
een en ander aanzienlijke gevolgen heeft voor de hoogte van de 
berekende stikstofdepositie in dat gebied. 

Onderbouwing van uw reactie Het klopt dat de oppervlaktebron voor de realisatie van het 
clubgebouw niet helemaal op de juiste plek is gemodelleerd. De 
gevolgen voor de uitkomsten van de berekeningen zijn 
verwaarloosbaar. Daarnaast is zoals aangegeven op de fusielocatie 
(door het wegvallen van de bemesting van de bestaande 
bollengronden) sprake van een groot positief saldo. Het is 
uitgesloten dat wijzigingen in de uitgangspunten voor de 
aanlegfase leiden tot een berekende depositiebijdrage. 

Reactie STAB Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en geeft geen 
aanleiding tot aanpassing van het verslag. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Verstoring vanwege geluid, pagina 51 tweede alinea. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Ik stel vast dat niet is uitgesloten dat het plan leidt tot negatieve 
effecten op broedvogels die thans nabij het beoogde 
sportcomplex voorkomen. 

Onderbouwing van uw reactie Het ecologisch veldonderzoek geeft inzicht in de vogelsoorten 
binnen het plangebied en in directe omgeving daarvan (zie 
bijlagenrapport planMER en update in bijlage 20 bij de 
plantoelichting). De binnenduinrand ter hoogte van het 
sportcomplex wordt in de bestaande situatie reeds verstoord door 
het verkeer op de Egmonderstraatweg (circa 14.000 mvt/etm op 
een weekenddag) en recreatief medegebruik. Enige toename van 
verstoring is niet uitgesloten (zie ook de passende beoordeling in 
bijlage 1 bij het planMER), maar zal ten opzichte van de bestaande 
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situatie beperkt zijn. Aanvullend wordt opgemerkt dat de 
aanwezige soorten die zijn aangetroffen tijdens het veldonderzoek 
over het algemeen een gunstige staat van instandhouding kennen 
op landelijk en provinciaal niveau. 

Reactie STAB Het definitieve verslag is aangevuld door te verwijzen naar de 
genoemde rapporten. Voor wat betreft de relatie tussen 
verkeersgeluid en het geluid vanwege het voetbalcomptex, verwijs ik 
naar het verslag. 

Hoofdstuk/paragraaf/bladzijde Gebruik scheidsrechtersfluit bij trainingen, pagina 58 laatste alinea. 
Tekstdeel dat volgens u 
gecorrigeerd/aangevuld moet worden 

Het uitgangspunt is echter niet vastgelegd in de planregels. In het 
verweerschrift staat wel dat in het planvormingstraject met de 
voetbalclubs is afgesproken dat de scheidsrechtersfluit tijdens 
trainingen niet mag worden gebruikt en dat de clubs daarmee 
akkoord zijn. Verweerder heeft desgevraagd het betreffende 
gespreksverslag uit 2016 met de voetbalclubs overgelegd (zie 
bijlage STAB-3). 

Onderbouwing van uw reactie Het gebruik van de fluit is inderdaad besproken met de 
voetbalclubs. Uit de berekeningen van Rho blijkt dat het gebruik 
van een stille fluit ook niet nodig is om te kunnen voldoen aan de 
geluidgrenswaarden voor het LAr,LT (zie ook conceptverslag StAB 
pag. 59). Net als bij de wedstrijden, is de gemeente voornemens 
om privaatrechtelijk te borgen dat de scheidsrechtersfluit niet 
tijdens de trainingen wordt gebruikt. 

Reactie STAB In het verslag is aan de betreffende alinea toegevoegd dat de 
gemeente voornemens is om privaatrechtelijk te borgen dat de 
scheidsrechtersfluit niet tijdens de trainingen wordt gebruikt. 
De samenvatting is overeenkomstig aangevuld. 
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Voetbalcomplex 

Agrarisch 
7. Wat is de netto oppervlakte van de gronden die als compensatiegronden voor de 

bollenteelt zijn aangemerkt (exclusief de gronden die zijn aangeduid als windhaag). 

Er zijn kaarten in omloop waar gronden die in het plan zijn aangemerkt als 

bollenconcentratiegebied niet als zodanig zijn aangeduid, bijvoorbeeld de 

parkeerterreinen bij het terrein van Zeevogels en de tennisvereniging). 

Reactie 

De digitale verbeelding is leidend, deze is ook juridisch bindend en geeft de 

compensatiegronden weer. De oppervlakte van de compensatie op de Locatie Zeevogels is 

ca. 7 ha. en op St. Adelbert ca. 1 ha. 

De StAB heeft bij beroep het tegen het bestemmingsplan uit 2017 destijds al gekeken naar 

de oppervlakte en heeft geoordeeld dat de oppervlakte aan gronden, dat niet meer kan 

worden gebruikt voor bollenteelt na realisatie van het voetbalcomplex, overeenkomt met 

het oppervlak aan gronden waaraan de bestemming "Agrarisch Bollenconcentratiegebied" is 

toegekend (zie pagina ų van de samenvatting van het rapport van de StAB van 15 januari 

2019). Die gronden zijn niet gewijzigd in het reparatieplan. 

8. Waar gaat het parkeren voor de tennisvereniging plaatsvinden als de gronden zijn 

omgezet in bollengrond? 

Reactie 

Voor wat betreft het parkeerterrein geldt dat die gronden niet bestemd zijn voor een 

parkeerterrein en de tennisvelden geen onderdeel van voorliggend plan zijn. Voor zover 

nodig worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd op en rond het tennispark. 

9. Moeten er bomen of groenstroken rondom het voetbalterrein van Zeevogels worden 

gerooid? 

Reactie 

Ja, de bomen op het perceel van het voetbalcomplex worden gerooid. Voor bomen met een 

omtrek kleiner dan 63 cm is overigens geen kapvergunning noodzakelijk en dit staat de 

uitvoering niet in de weg. De bomen langs de wegen en rondom het tennispark blijven staan 

en maken ook geen onderdeel uit van het plan. 



10. Wat is de volgtijdelijkheid van de verschillende projecten. Krijgt de inrichting van het 

voetbalcomplex voorrang op het gereed maken van de vrijkomende voetbalvelden 

voorde bollentelers of andersom? 

Reactie 

Het voetbalcomplex zal eerst worden gerealiseerd en in gebruik worden genomen, voordat 

de vrijkomende velden worden omgezet. De huidige teler op de locatie van het nieuwe 

complex heeft een tijdelijk pachtcontract. 

11. Appellanten gaven aan dat er (andere)plannen (woningbouw?) voor de vrijkomende 

locatie Sint Adelbert worden ontwikkeld. Kunt u daar iets over mededelen? 

Reactie 

Andere plannen op de locatie Sint Adelbert maken geen onderdeel uit van dit plan. Indien er 

plannen voor deze locatie worden ontwikkeld, dan wordt op basis van de dan geldende 

provinciale regelgeving onderzocht of compensatie nodig is. 

Geluid 
12. In het verweerschrift staat dat in het planvormingstraject met de voetbalclubs is 

afgesproken dat het gebruik van de scheidsrechterfluit tijdens trainingen niet 

mogelijk is en dat de clubs daarmee akkoord zijn. Graag ontvangen wij de 

correspondentie hierover. 

Reactie 

Het verslag van het overleg van de gemeente met de voetbalclubs is bij deze beantwoording 
gevoegd. 

De Raad van State heeft bij haar uitspraak van n september 2019 over dit punt gesproken 
(rechtsoverweging 12.1): 
"Verder is de gemeente eigenaar van de gronden en kan zij aldus ook nog via 
privaatrechtelijke weg afdwingen dat fluitjes met een bronvermogen van maximaal 116dB(A) 
worden gebruikt. Gelet op het voorgaande ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel 
dat de maximale piekgeluidbelasting vanwege scheidsrechterfluitjes niet zal worden 
geborgd." 

13. In het verweerschrift staat dat het gebruik van een stille fluit wordt geborgd met een 

maatwerkvoorschrift. Is er al een besluit genomen? En acht u een dergelijk 

voorschrift mogelijk nu op grond van artikel 2.18, lid 3, onder b, van het 

Activiteitenbesluit het L A m a x vanwege sportactiviteiten niet getoetst hoeft te 

worden? 



Reactie 

De Omgevingsdienst heeft hierover het volgende aangegeven. De voetbalverenigingen 

kunnen in hun melding (Activiteitenbesluit) opnemen dat er geen fluitje wordt gebruikt 

tijdens de trainingen en een stille fluit wordt gebruikt bij de wedstrijden, zodat het onderdeel 

uitmaakt van de melding. 

Terecht wordt opgemerkt dat het gebruik van de scheidsrechterfluit, waar het gaat om de 

piekniveaus, buiten beschouwing mag worden gelaten bij de toetsing aan de grenswaarden 

uit het Activiteitenbesluit. Het gebruik van de scheidsrechterfluit dient echter wel te worden 

betrokken bij de toetsing aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau. Aangezien het gebruik van de 'stille' fluit uitgangspunt is in het 

akoestisch onderzoek en de beoogde representatieve bedrijfssituatie, zien wij geen 

belemmeringen voor het opnemen van een maatwerkvoorschrift (ondanks dat de 

scheidsrechterfluit niet hoeft te worden betrokken bij de toetsing aan de grenswaarden voor 

de piekniveaus). 

Voor de volledigheid merken wij op dat de Raad van State zich in de uitspraak van 11 

september 2019 over dit punt heeft uitgesproken (rechtsoverweging 12.1) en geoordeeld dat 

niet voor een onaanvaardbare geluidhinder behoeft te worden gevreesd. De Afdeling heeft 

daarbij voor het geluid als gevolg van de scheidsrechterfluitjes in overweging genomen dat 

de raad voldoende gemotiveerd heeft toegelicht dat een maatwerkvoorschrift wordt 

genomen dan wel dat de gemeente eigenaar is van de gronden en dus ook via 

privaatrechtelijke weg kan borgen dat bepaalde fluitjes worden gebruikt. Mochten er nu 

twijfels zijn over de juridische mogelijkheden voor het opleggen van een 

maatwerkvoorschrift, wordt het gebruik van de 'stille' scheidsrechterfluit ook 

privaatrechtelijk worden vastgelegd. 

Veldbehoefte 
14. In de toelichting staat dat bij de berekening is uitgegaan van 60 teams, dit is het 

aantal bij de KNVB ingeschreven teams voor seizoen 2020-2021. Appellanten 

Wullems e.a. stellen dat er maar 51 teams zijn ingeschreven. Het verschil is te 

verklaren omdat hier een deel van de jeugdteams niet bij zitten. Deze spelen geen 

competitie. Kunt u toelichten waar die 60 teams op zijn gebaseerd en reageren op 

dit beroepspunt? 

Reactie 

De veldbehoefte is berekend in overleg met de KNVB. Bij de veldbehoefteberekening is 

uitgegaan van het aantal teams dat is ingeschreven bij de KNVB waarbij ook de teams van de 

JO7 zijn meegenomen, omdat de jeugdteams ook spelen op de velden en daarmee rekening 

dient te worden gehouden in de veldbehoefteberekening. Vervolgens is met het 



rekenprogramma van de KNVB berekend wat de veldbehoefte is. In de uitspraak van 11 

september 2019 is in het kader van het eerdere bestemmingsplan reeds geoordeeld dat die 

rekenmethode toegepast kan worden c.q. niet onzorgvuldig is (zie rechtsoverweging 9.2). 

Transferium 

15. Is er al een inrichtingsplan voor het transferium? 

Reactie 

Op pag. 19 van de toelichting van bestemmingsplan is het stedenbouwkundig plan 

opgenomen. Het Definitief Ontwerp is bij deze beantwoording gevoegd. 

16. Hoe worden de 50 extra parkeerplekken voor het transferium afgescheiden van het 

parkeren voor het voetbal? 

Reactie 

De 50 extra parkeerplaatsen worden niet van afgescheiden van de overige parkeerplaatsen. 

17. Komen er (permanente) verkeersborden die naar het transferium verwijzen? 

Reactie 

Het transferium is bedoeld vooroverloopdagen. Hiervoor worden mobiele matrixborden 

gebruikt. Overigens worden nu ook matrixborden in de gemeente gebruikt om het verkeer 

op drukke dagen in goede banen te leiden. 

Het gaat hier verder om uitvoeringsmaatregelen die niet in het bestemmingsplan geregeld 

hoeven te worden en niet aan de uitvoering van het plan in de weg staan (zie in dit verband 

ook de uitspraak van de Afdeling van 6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS.20i4:2929, r.o. 12.3). 

18. Kunt u iets meer onderbouwen waarom uitgegaan wordt van maximaal 12 dagen per 

jaar dat het transferium in gebruik zal zijn. 

Reactie 

Voor de aanname van 12 dagen is er vanuit gegaan dat er gedurende de zomer (als er niet 

wordt gevoetbald) 12 dagen per jaar zijn met mooi weer waarop het transferium in gebruik 

zal zijn. Echter, in de berekeningen is er vanuit gegaan dat het hele parkeerterrein het hele 

jaar wordt gebruikt. De gemeente is eigenaar van de gronden van het sportcomplex en de 

parkeerplaatsen heeft het dan ook in haar macht om dit zelf te regelen en te beperken. 



Uit de uitgevoerde onderzoeken volgt dat ook bij meer piekdagen dan 12 of als de 

parkeerplaatsen 2 keer per piekdag worden gebruikt geen sprake is van onaanvaardbare 

milieugevolgen. Dit is ook toegelicht in het verweerschrift (punt 2.4). 

Stikstof 
19. Appellanten Wullems e.a. voeren aan dat het voor bollenteelt geschikt maken van de 

vrijkomende sportcomplexen niet is betrokken in de berekening van de 

stikstofdepositie vanwege het plan. Graag uw reactie op dit punt. 

Reactie 

Het geschikt maken van de gronden voor bollenteelt ter plaatse van de vrijkomende 

sportcomplexen is niet meegenomen in de berekeningen. Ter plaatse van de bestaande 

sportcomplexen / toekomstige compensatiegronden is de gebruiksfase maatgevend. De 

bemesting van de toekomstige bollengronden (en de daarmee samenhangende NH3 

emissies) genereert een veel hogere stikstofdepositie dan de emissies (NOx) door de inzet 

van materieel voor het geschikt maken van de vrijkomende sportcomplexen voor 

bollenteelt. Aangezien voor de gebruiksfase sprake is van een verschilberekening zonder 

depositietoename, zal dat ook voor de aanlegfase gelden . 

20. In het verweerschrift staat dat ook indien de duur van de aanlegfase in AERIUS wordt 

teruggebracht tot ï jaar, geen sprake is van een toename van depositie. Is die 

berekening beschikbaar? 

Reactie 

Het complex kan binnen een jaar worden aangelegd. De Aeriusberekening is als bijlage 
bijgevoegd. 

2a. In het verweerschrift staat dat voor het bepalen van de emissies in de referentiesituatie 

gebruik is gemaakt van algemeen geaccepteerde kentallen. Ik neem aan dat hiermee (ook) 

wordt gedoeld op kentallen voor emissies vanwege bemesting van landbouwgrond. Klopt 

dat? Dienaangaande staat op blz. 12 in het stikstof rapport het volgende: "Op basis van 

mestaanwending kengetallen uit de AERIUS-calculator blijkt dat er sprake is van 3,1 kg/jr NH3 is 

ten gevolge van 1 hectare bollengrond." Ik kan dit kengetal niet direct terugvinden in AERIUS 

Calculator en ook niet in de Instructie gegevensinvoer. Graag een nadere toelichting waar dit 

kengetal op gebaseerd is. 

Reactie 

Het PlanMER en passende beoordeling (met onderzoek stikstofdepositie) zijn opgenomen in 

bijlage 4 bij de plantoelichting, op pagina 141 van de pdf zijn de kengetallen opgenomen. 



Voor de kentallen is gebruik gemaakt van de stikstofgebruiksnormen (Mestbeleid 2014-

2017). 

22. Wat was ten tijde van de vaststelling van het plan het feitelijke gebruik van de 

bollenvelden waarop het sportcomplex is voorzien? Werden deze gronden geheel 

bedrijfsmatig benut voor bollenteelt? Werden zij bemest? 

Reactie 

Ja, de nog bestaande bollenvelden worden bemest. 

Aanvullende vraag 

In de stikstofnotitie is uitgegaan van een referentiesituatie in 2004. Is een één-op-één

inpassing van een Wnb-vergunning beoogd? 

Reactie 

Nee, er is geen i -op- i inpassing van een Wnb-vergunning beoogd. 
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-Ü STAB 3 



Fusiebespreking gemeentehuis d.d. 13-09-2016 
Locatie: Zeezaal gemeente Bergen 

Aanwezig: ^ ^ ^ ^ H I H H I Zeevogels 

Adelbert 

Zeevogels 

Gem.Bergen 

Gem.Bergen 

Egmondia 

Wat hebben we besproken: 

In het algemeen hebben we de invulling van de accommodatie besproken. 
De voorkeur van gemeente en van de clubs is uitgesproken om de twee velden aan de 
Egmonderstraatweg te kantelen zodat deze verder van de weg afkomen. 
Dit heeft tot gevolg dat het veld bij Texaco iets dichter bij de weg komt 
De beplanting langs de Egmonderstraatweg West van Smakelijk kan dan ook wat 
transparanter. 

De accommodatie, kantine, kleedruimte ed en de tribune is iets ruimer ingetekend als in het 
principe akkoord beschreven. Het hoofdveld is het zuidwestelijke veld waardoor de kantine 
en de tribune van het veld is afgekeerd. Dit beperkt het geluid naar het dorp aanzienlijk. 

De drie velden kunnen verlicht worden als dit binnen de overlastgrenzen is toe te staan. In 
de accommodatie worden drie velden aangelicht Twee velden als verlicht trainingsveld 
(kunstgras) met trainingsverlichting (dimbaar LED) en het hoofdveld met wedstrijdverlichting 
(dimbaarLED) 
Tot nu is er geen bezwaar door overlast van licht Er is echter niet met gedimd licht gerekend 
en niet met een twee gekantelde velden. Ook is er met zowel licht als geluid geen rekening 
gehouden met de verdiepte ligging aan de Oldenborgweg zijde. Hier ligt straks het veld 1,5 
meter onder het maaiveld. . Het zuidelijke veld tegen de Oldenborgweg ligt gevoelig voor 
lichtoverlast. Mogelijk leidt dit tot een beperking in het gebruik tot 20.30 uur. Dit is een 
probleem voor de clubs omdat de laatste trainingen dan nog gaande zijn. Met de adviseur 
van de gemeente is afgesproken dat zij in de berekeningen voor geluid en licht niet alleen 
uitgaat van de 20.30 variant maar alles ook doorrekent op 21.30 uur laatste trainingssignaal. 
Zij kijkt ook naar het effect van lichtkleuren, waaronder groen getint licht zoals bij gevoelige 
natuur wel wordt toegepast. 

Het geluid heeft in de berekening geen probleem. Het scheidsrechters fluitje is voor de 
training taboe.De clubs geven hierbij aan dat het wel om de trainingen gaat. 

Voor de aanrijroute op het complex is door de adviseur van de gemeente geopteerd voor 
halfopen verharding of grit, om de waterdoorlatendheid optimaal te houden. Clubs geven aan 
dat door de vele parkeerbewegingen en de daardoor ontstane druk op de verharding snel 
schade ontstaat of spoorvorming met water. Ook waterdoorlatende steen levert in de praktijk 
problemen op die reiniging met zoabcleaners noodzakelijk maakt. 

Afwezig: 

Diverse ambtenaren diverse divisies 



Door het dwars neerleggen van de velden wordt het aantal parkeerplaatsen beperkt tot 100. 
Is dit voldoende? Dit wordt bekeken bij vergelijkbare clubs. Note: Gert-Jan geeft later door 
dat Reiger Boys 140 parkeerplekken HSV 120 parkeerplekken heeft! Verzoek van de 
clubs om ook te kijken naar een extra parkeergelegenheid in de bocht bij texaco. Hier zou, 
door het kantelen van de velden, extra ruimte moeten ontstaan waar 40/50 extra plekken 
geen probleem zou moeten zijn 

Het zuidelijkoostelijke veld wordt het hoofdveld. Voorkeur voor de een verstevigde onderlaag 
uitgesproken. Dit wordt onderzocht. In de praktijk blijken de verstevigde grasvelden minder 
onderhoud te vragen en veel langer houdbaar. Bovendien is de vezelversterking ook bij 
eventueel doorvrezen herbruikbaar. Voorbeeld is Stabitop 

Verder kan er naar alternatieven voor 100*70 kunstgras gekeken worden , bv hybridegras 
(bijvoorbeeld Xtragrass zoals bij Vitesse in het stadion ligt) 

Vanuit de gemeente wordt nog benadrukt dat duurzaamheid hoog in het vaandel moet 
komen te staan bij het ontwerpen van het gebouw. Clubs nemen dit voorlopig ter 
kennisgeving aan en benadrukken dat het wel financieel haalbaar moet zijn. 

Vanuit de gemeente is meegegeven dat voor de inrichting van het terrein kwaliteit en 
uitstraling vooraan staat. Het wordt een entree en visitekaartje van Egmond. Er wordt in de 
plannen meegenomen dat het gebouw en tribune ca. 1,5 meter verdiept wordt aangelegd 
waardoor er rekening wordt gehouden met een bouwhoogte van ca 6 meter 

Verder wordt er afgesproken dat er vanuit de gemeente een gespreksverslag richting de 
clubs gestuurd zal worden zodat ook dit goed gedocumenteerd blijft. Daarnaast zal de 
gemeente zo snel mogelijk, maar in ieder geval 4 weken voordat de plannen naar buiten 
worden gebracht naar de clubs worden gestuurd. Daar wordt afgesproken dat de plannen 
alleen naar buiten worden gebracht onder duidelijk vermelding dat het om een indruk gaat en 
er door de clubs nog niets toegezegd kan worden over de uiteindelijke invulling van het 
aangezicht van het pand. 
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Tabel 1: overzicht van niet door Adromi onderzochte middelen uit tabel 10 van PRI publicatie 610 

Radicale 2 Glufosinaat-ammonium Middel en werkzame stof niet meer toegelaten voor 

professioneel gebruik volgens Ctgb Toelatingendatabank. 

JAVELIN Isoproturon
1 

-

Middel niet meer toegelaten voor professioneel gebruik volgens 

Ctgb Toelatingendatabank. De werkzame stof is alleen 

professioneel toegelaten in het middel Polyphase 828 dat alleen 

als biocide wordt toegepast als f i lmconserveringsmiddel. 

Shirlan Fluazinam Middel en werkzame stof mogen alleen professioneel worden 

toegepast voor aardappelteelt. 

Andere middelen met hetzelfde gehalte werkzame stof (500 G/L) 

die ingezet worden als suspensie concentraat overeenkomstig 

Shirlan, zijn Dalimo en Winby maar deze middelen mogen alleen 

ingezet worden binnen de sierteelt voor dompelbehandeíing. 

Agrichem CCC 

75Ũ 

Chloormequatchloride
2 

Middelnaam is gewijzigd in UPL CCC 750. Middel en werkzame 

stof zijn professioneel toegelaten voor bloemisterijgewassen met 

bedekte toepassingslocatie/teelt. 

Andere middelen met hetzelfde gehalte werkzame stof (750 G/L) 

die ingezet worden als met water mengbaar concentraat 

overeenkomstig UPL CCC 750, zijn Stabilan, Stabilan N CCC en 

CeCeCe. Deze mogen professioneel worden toegepast voor 

onbedekte bloemisterijgewassen te weten snijbloemen en 

snijgroen. 

Goltix 70 W G
3 

Metamit ron Middel en werkzame stof toegelaten voor professioneel gebruik 

op onder meer bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte 

teelt) . 

Pirimor Pirimicarb Middel en werkzame stof mogen alleen professioneel worden 

toegepast voor aardappelteelt, teelt van tarwe, gerst, graszaad en 

dergelijke akkerbouw (niet zijnde bollen- of sierteelt). 

Een ander middel met hetzelfde gehalte werkzame stof (5096) dat 

ingezet word t als water dispergeerbaar granulaat overeenkomstig 

Pirimor, is Pediment. Dit middel mag professioneel worden 

toegepast voor onbedekte bloembol- en bloemknolgewassen. 

Kenbyo
4 

Mancozeb
5 

Middel en werkzame stof niet meer toegelaten voor 

professioneel gebruik volgens Ctgb Toelatingendatabank. 

Trimangol 80 

WP 

Maneb Middel en werkzame stof niet meer toegelaten voor 

professioneel gebruik volgens Ctgb Toelatingendatabank. 

Decis Micro Deltamethrin Middel niet onder de naam 'Decis Micro' terug te vinden in Ctgb 

Toelatingendatabank. Middel 'Decis (toelatingsnummer 7774)' 

met werkzame stof deltamethr in (25 G/L) is wel toegelaten voor 

professioneel gebruik op onder meer bloembol- en 

bloemknolgewassen (onbedekte teelt). 

1 Hieraan ondergeschikt is de werkzame stof Diflufenican. 

2 In PRI-rapport staat 'ch loormequať vermeld als werkzame stof, maar dat is niet correct. Chloormequat is niet toegelaten als 

werkzame stof voor professioneel gebruik blijkens de Ctgb Toelatingendatabank. 

3 AAKO Goltix 70 WG, 12709 N 

4 Kenbyo MZ 

5 Hieraan ondergeschikt is de werkzame stof Kresoxim-methyl. 
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Agrarische aspecten 

Het voetbalcomplex wordt gerealiseerd op gronden die nu voor de bollenteelt in 

gebruik zijn. Het verlies aan oppervlakte bloembollen wordt gecompenseerd door de 

grond van het vrijkomende voetbalterrein van Zeevogels (naast het tenniscomplex) en 

een perceel bij de w Sint Adelbert geschikt te maken voor de bloembollenteelt. Het 

voorl iggende plan voorziet in iets minder {z.%) feitelijk bruikbare 

bollencompensatiegrond dan volgens de plantoelichting is beoogd. 

Op een deel van de compensatiegronden voor de bollenteelt moet rekening 

gehouden worden met gezondheidsrisico's op het tenniscomplex. Om eventuele drift 

van gewasbeschermingsmiddelen naar de tennisbanen zoveel mogelijk uit te sluiten 

wordt gebruik gemaakt van de al bestaande groene houtwal aan oostzijde van het 

tenniscomplex en is een enkele haag op de bollencompensatiegronden rond de 

oostelijke zijde van de tennisvelden voorzien. Aan de overige zijden van het 

tenniscomplex is op grond van het voorliggende plan onvoldoende driftreductie 

gewaarborgd. 

Het voorl iggende plan ziet niet op de instandhouding of verbetering van de 

bestaande houtwal op het tenniscomplex. Met het plan is niet verzekerd dat ter 

plaatse van het tenniscomplex sprake zal zijn van een goed (gezond) 

sportverblijfsklimaat. 

Om de gezondheidsrisico's op het voetbalcomplex in beeld te brengen heeft 

onderzoeksbureau SPA gebruikt gemaakt van het onderzoeksrapport PRI 610. In dit 

rapport is ook een model voor de drifreductie voor windhagen opgenomen. De 

driftreductie voor windhagen kan echter op grond van recente uitspraken niet worden 

gebruikt voor het onderzoek van het voetbalcomplex. De gemeente heeft een 

aanvullende onderzoek "Locatiespecifieke onderbouwing spuitzone bij 

voetbalcomplex" laten uitvoeren door Adromi. Adromi gaat niet uit van de meest 

toxische gewasbeschermingsmiddelen die in de bloembollenteelt zijn toegelaten en 

drift is niet in het onderzoek gemodelleerd. In beide onderzoeken is de 

voorwaardelijke driftreductie van 93,7590 bij windhagen onvoldoende aannemelijk 

gemaakt. Dit neemt niet weg dat aan de voorwaardelijke verplichting in het 

voorl iggende plan van een dubbele windhaag, een houtsingel of een constructie met 

een vergelijkbare filterende werking (van 9ĩ,75
0

Zo) voldaan moet worden om de voor 

"Sport" aangewezen gronden als zodanig te mogen gebruiken. 
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ammoniakemissies zullen optreden. Dat voor het gasverbruik van de bestaande 

sportcomplexen kengetallen zijn gebruikt, is niet bezwaarlijk. In het stikstofonderzoek 

is geen rekening gehouden met de werkzaamheden die in de aanlegfase nodig zijn op 

de drie bestaande sportcomplexen. Voor de aanlegfase is in de berekening een duur 

van 15 maanden gehanteerd. Niet is gebleken dat dat een onjuist uitgangspunt is. 

Verweerder heeft desgevraagd een berekening overgelegd waarbij de realisatiefase in 

een enkel kalenderjaar is gemodelleerd. In het stikstofonderzoek is geen rekening 

gehouden met overlap tussen de realisatiefase van het nieuwe voetbalcomplex en het 

gebruik van de bestaande voetbalcomplexen. In het verslag is geconstateerd dat het 

aantal verkeersbewegingen van 300 mvt/etm vanwege het voetbalcomplex waarop 

het stikstofonderzoek is gebaseerd, realistisch kan worden geacht. In het 

stikstofonderzoek zijn de activiteiten in het kader van de aanlegfase van het 

clubgebouw en de tribune gemodelleerd op een locatie die ongeveer 35 meter ten 

oosten (en dus verder van het Natura 2000-gebied) van het daartoe bestemde 

bouwvlak ligt. 

Niet is uitgesloten dat het plan vanwege de geluidsbelasting op nabij gelegen 

natuurgebied leidt tot negatieve effecten op broedvogels die thans nabij het beoogde 

voetbalcomplex voorkomen. Of en waarom bij het beoordelen van de gevolgen van 

geluidsverstoring van het plan zou moeten worden uitgegaan van de betrekkelijk 

strenge 40 dB-contour, zoals appellanten stellen, blijkt niet uit hetgeen zij hebben 

aangevoerd. 

In het kader van de lichtuitstraling van het voetbalcomplex is in het verslag 

vastgesteld dat de 'grenswaarde' van 2 lux uit de Richtlijn lichthinder die verweerder 

bij de beoordeling van de gevolgen van het plan heeft betrokken, geen betekenis 

heeft voor de bescherming van natuur. De strenge norm van 0,1 lux die volgens 

appellanten gehanteerd moet worden, wordt slechts in geringe mate overschreden. 

Niet is gebleken dat ter plaatse van het Natura 2000-gebied zodanig voor 

lichtverstoring gevoelige soorten voorkomen, dat aanleiding bestaat voor de stelling 

dat de lichtsterkte zal leiden tot negatieve effecten op die soorten. 

Geluid 
In het verslag is naar aanleiding van de beroepen van Wullems e.a. en Gebr. Pepping 

ingegaan op het geluid van de scheidsrechtersfluit. Geconcludeerd is dat het geluid bij 

de omliggende woningen duidelijk hoorbaar kan zijn en daardoor als hinderlijk kan 

worden ervaren, maar dat het niet redelijk is om van een toeslag van 5 dB voor 

impulsachtig geluid of tonaal geluid toe te passen. Het is in essentie een piekgeluid en 

in de onderzoeken van Rho is het geluid ook als zodanig beoordeeld, zonder 

toepassing van een toeslag. Verder is geconcludeerd dat in het nader onderzoek van 
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1 Inleiding 

1.1 Bestreden besluit 
Het besluit van de raad van de gemeente Bergen van 29 september 2020 tot 

gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Voetbalcomplex Egmond aan den 

Hoef en vrijkomende Locaties", de planMER (inclusief aanvulling hierop) en de overige 

bijbehorende stukken. 

1.2 Appellanten 

» Firma Gebr. Pepping te Egmond aan den Hoef, en haar vennoten de heer 

T.M.M. Pepping en de heer J.LM. Pepping, vertegenwoordigd door S. Smit van 

Schenkeveld Advocaten; 

» C.PJ. Wullems, L.R.E.J. Versteegh, L.G.A. Tönis, H.H. Janssen, P.B. Bakker en P.B. 

Hoogenwerf, allen wonende te Egmond aan den Hoef, vertegenwoordigd door 

J.E. Hamann van Delissen Martens advocaten en belastingadviseurs B.V.; 

» LTO Noord. 

1.3 Onderzoeksopdracht 
Bij brief van 6 jul i 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

STAB benoemd als deskundige. De Afdeling verzoekt STAB een onderzoek in te stellen 

en de bevindingen daarvan kenbaar te maken in een conceptverslag. Het 

conceptverslag moet naar partijen worden gestuurd met de gelegenheid om daarop 

te reageren. In het definitieve verslag wordt ingegaan op de reacties. Het definitieve 

verslag wordt, samen met het conceptverslag en de eventuele reacties daarop van 

partijen, verstuurd naar de Afdeling. 

Het onderzoek dient te zijn gericht op beantwoording van de volgende vraag: 

"Beschrijf de gevolgen van het bestreden besluit, voorzover nodig voor de behandeling 

van deze zaak, mede in het licht van de uitspraak van de Afdeling van 1 7 september 

2019, nr 201801829/1/Rl." 

1.4 Het bestemmingsplan 
Het voorliggende bestemmingsplan biedt het planologisch juridisch kader voo rde 

ontwikkeling van een nieuw voetbalcomplex met vijf velden aan de zuidwestzijde van 

de kern Egmond aan den Hoef. Het voetbalcomplex moet plaats gaan bieden aan een 

vereniging die zal ontstaan uit de fusie van drie Egmondse voetbalverenigingen, Sint 
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gebruiksregels in artikel 4 ("Agrarisch - Weidegrond") bepaald dat het niet is 

toegestaan om gronden te bemesten en te beweiden (art. 4.3, onder a). 

In artikel 6 ("Sport") zijn de regels voor het transferium aangepast (art. 6.4.3). 

In de algemene bouwregels (art. 16) en in de algemene gebruiksregels (art. 17) zijn in 

het voorliggende plan bepalingen opgenomen over parkeervoorzieningen en het 

laden en lossen (art. 16.3.1, 16.3.2, 17.1.1 en 17.1.2), inclusief afwijkingsbevoegdheden 

(art. 16.3.3 en 17.1.3). In artikel 17.2 is het strijdig gebruik bepaald. 

Verder zijn ten behoeve van het nieuwe plan enkele nieuwe onderzoeken verricht. Dit 

betreft de volgende onderzoeken: 

» Update quickscan flora en fauna 2 sportterreinen (bijlage 19 bij de plantoelichting); 

« Update ecologisch onderzoek nieuw sportcomplex en Egmondia (bijlage 20 bij de 

plantoelichting); 

» Locatiespecifieke onderbouwing spuitzone bij tennisvelden; (bijlage 21 bij de 

plantoelichting); 

» Oplegnotit ie planMER (bijlage 22 bij de plantoelichting); 

» Veldbehoefteberekening 2020 (bijlage 23 bij de plantoelichting). 

Als aanvulling bij het verweerschrift is nog een rapport van Adromi gevoegd over de 
spuitzone: 

» Rapport "Spuitzone onderzoek bestemmingsplan 'Voetbalcomplex Egmond aan de 

Hoef en vrijkomende locaties'" van Adromi d.d. 16 april 2021. 

1.5 Werkwijze 
In verband met het onderzoek is het plangebied bezocht en is gesproken met de 

hierna vermelde personen: 

Partij Personen STAB Datum Wijze 

Verweerder V. Quist 
Z. Hoessain 
L. Lindeman 
M. van der 
Meulen 
I. de Feijter 

K. van Drimmelen 
R. Groeneweg 
B. ter Keurs 
J. Koedoot 
J. Legierse 

6 oktober 2021 Videobellen 

Appellanten 
Wullems e.a. 

C. Wullems 
H. Janssen 

K. van Drimmelen 
R. Groeneweg 

27 september 
2021 

Bezoek ter 
plaatse 

Appellanten 
Gebr. Pepping 

J. Pepping 
C. Pepping 

K. van Drimmelen 
R. Groeneweg 

27 september 
2021 

Bezoek ter 
plaatse 

Tabel 1.1: overzicht gevoerde gesprekken 
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2 Veldbehoefte 

2.1 Geschilbeschrijving 
Appellanten Gebr. Pepping en appellanten Wullems e.a. bestrijden de behoefte aan 

vijf voetbalvelden en de daaraan ten grondslag liggende veldbehoefteberekening. Als 

namelijk volstaan kan worden met minder velden, komen volgens appellanten ook 

andere locaties in aanmerking voor de fusieclub. 

Volgens appellanten Gebr. Pepping stelt de gemeente dat een behoefte bestaat aan 5 

voetbalvelden. Die behoefte is gebaseerd op een berekening met de KNVB-rekentool 

die eerder in het kader van het vorige bestemmingsplan is gemaakt en een nieuwe 

berekening van 28 augustus 2020 die als bijlage 23 bij de toelichting van het 

voorliggende plan is gevoegd. 1 Volgens appellanten klopt ook deze nieuwe 

berekening niet omdat verkeerde uitgangspunten zijn gehanteerd. De raad is ten 

onrechte uitgegaan van 60 (zaterdag)teams en een behoefte van 5 velden. Het aantal 

teams is volgens opgave van de verenigingen en volgens de app Voetbal.nl kleiner 

(zie de opsomming op bladzijde 28 van het beroepschrift). Ook is het aantal leden 

gedaald sinds het vorige besluit. Dat zou blijken uit de beantwoording van het college 

van 21 september 2020 van de vraag over het aantal veld-voetballende leden. Uit een 

contra-berekening die appellanten hebben gedaan met dezelfde KNVB-rekentool 

blijkt een veldbehoefte van slechts 4 velden nu zij uit zijn gegaan van het aantal van 

52 teams. Appellanten verwijzen voor hun standpunt naar het vorige STAB-verslag 

waarin ook is aangegeven dat het aantal teams volgens opgave van de KNVB hoger is 

dan het aantal teams volgens de app Voetbal.nl en opgave van de verenigingen zelf 

en dat het niet is uitgesloten dat vanwege demografische ontwikkelingen het ledental 

gedurende de planperiode kan afnemen. Hierdoor is de veldbehoefte dus niet 5 maar 

4 velden, aldus appellanten. 

Ook appellanten Wullems e.a. bestrijden dat 5 velden nodig zijn. Zij hebben zelf 

twee berekening gemaakt waar een lagere veldbehoefte van 4 velden uit blijkt. Tijdens 

het locatiebezoek hebben zij nog een recentere berekening met de gegevens van 

2021 overhandigd waaruit ook een veldbehoefte van 4 velden blijkt (bijlage STAB-2). 

Appellanten stellen dat het uitgangspunt van 60 (zaterdag)teams niet klopt, maar 51 

teams zijn ingeschreven voor het seizoen 2020-2021. Dit verschil is te verklaren omdat 

de jeugdteams niet in een competit ie spelen en daarom ook nog niet ingeschreven 

staan bij de KNVB. 

1 De rekentool is te vinden op www.knvb.nl. 

STAB-41247 | 3 november 2021 | 12 



2.2 STAB-verslag 40676 
In paragraaf 2.2.3 van het vorige STAB-verslag (met nummer STAB-40676) is ingegaan 

op de veldbehoefte berekening. Samengevat is in het verslag opgemerkt dat 

verweerder met behulp van een rekentool van de KNVB heeft berekend dat de 

fusieclub behoefte heeft aan vijf velden. Het aantal teams dat op zaterdag competit ie 

speelt is in dit geval bepalend voor de uiteindelijke veldbehoefte. STAB heeft gesteld 

dat de app Voetbal.nl kan worden beschouwd als een actueel en betrouwbaar middel 

om de zaterdagteams vast te stellen. 

In het verslag is verder geconstateerd dat een verschil bestaat tussen het aantal 

zaterdagteams bij de drie verenigingen in het seizoen 2017/2018 volgens de app 

Voetbal.nl en de opgave van de verenigingen. Ook verschilt de opgave van de 

verenigingen enigszins van de gegevens over het seizoen 2015/2016 die ten 

grondslag liggen aan de veldbehoefte berekening van verweerder. Uitgaande van de 

informatie van de app Voetbal.nl zou sprake zijn van een overschatting van het aantal 

zaterdagteams. 

In het verslag is verder vastgesteld dat in de drie Egmondse voetbalverenigingen 

sprake is van een geprognosticeerde afname van jeugd van 5 tot 19 jaar met circa 1,4 

96 per jaar. Uit de toelichting bij de rekentool blijkt dat demografische ontwikkelingen 

worden betrokken bij de veldbehoeftebepaling op langere termijn. Uit de wijze 

waarop verweerder de veldbehoeftebepaling heeft vastgesteld blijkt volgens STAB 

niet dat deze demografische ontwikkeling in aanmerking is genomen. Als dit wel 

wordt meegenomen is niet uitgesloten dat de veldbehoefte gedurende de 

planperiode zal dalen tot vier velden. 

2.3 Uitspraak 201801829/1/R1 
In rechtsoverweging 9.1 overweegt de Afdeling in de uitspraak met nummer 

201801829/1/R1 (ECLI:NL:RVS:2019:3119) dat de gemeenteraad stelt dat hij de 

veldbehoefte heeft berekend aan de hand van een berekeningsprogramma van de 

KNVB. Verder is met de KNVB afgestemd hoe moet worden omgegaan met 

ledenverlies als gevolg van een fusie. Volgens de raad volgde uit het 

berekeningsprogramma dat na de fusie een veldbehoefte bestaat van 4,4, en dus 

afgerond vijf velden. 

De Afdeling ziet geen aanleiding voor het oordeel dat de raad, door het 

rekenprogramma van de KNVB toe te passen, op onzorgvuldige wijze de veldbehoefte 

heeft beoordeeld. De omstandigheid dat wellicht enkele jaren na het vaststellen van 

het plan als gevolg van een krimpende bevolking de veldbehoefte zal dalen naar vier, 
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worden meegenomen. Verweerder mag uitgaan van de behoefte op het moment van 

vaststellen van het plan. Wel blijft de discussie of in de nieuwe berekening uitgegaan 

is van het juiste aantal teams en dan met name op zaterdag. Dit heeft namelijk 

gevolgen voor het aantal benodigde velden. 

Ten aanzien van de nieuwe veldbehoefteberekening geldt dat gerekend is met 60 

teams. Uit navraag bij verweerder is gebleken dat bij de KNVB inderdaad, zoals 

appellanten Wullems stellen, slechts 51 teams zijn ingeschreven. De overige 9 teams 

zijn jongensteams die wel onderling (4 tegen 4) wedstrijden spelen maar niet bij een 

competit ie zijn ingeschreven; in de berekening is dit aangegeven als "07" . 

Zoals in het vorige verslag al is beschreven in paragraaf 2.2.3 

"veldbehoefteberekening" verschilt het aantal teams die zijn ingevoerd in de KNVB-

rekentool van de teams weergegeven op voetbal.nl en de eigen opgave van de clubs. 

Verweerder is uitgegaan van de ingeschreven teams bij de competit ie van de KNVB 

zoals bekend op de datum van de vaststelling van het bestemmingsplan plus de 9 

jongensteams. Uit de stukken blijkt dat verweerder heeft overlegd met de KNVB. De 

KNVB is uitgegaan van de 743 leden en concludeert dat met dit aantal 65 tot 74 teams 

te vormen zijn. Dit is inderdaad een vingeroefening zoals appellanten Wullems heeft 

aangeven, in die zin dat aan de hand van het aantal leden niet exact bepaald kan 

worden hoeveel teams er gevormd worden. Wel geldt uiteraard dat hoe meer leden, 

hoe meer teams gevormd kunnen worden. Zoals gezegd heeft verweerder dit aantal 

teams van 65 tot 74 niet aangehouden maar is hij uitgegaan van 60 teams. Over het 

aantal leden is in het vorige verslag al opgemerkt dat het aantal (jonge) leden 

mogelijk in de toekomst zal dalen als gevolg van de afname van de jeugd in de directe 

omgeving. Dat sprake zal zijn van een daling is zeker denkbaar, maar staat niet vast en 

ook niet hoe groot die daling dan zal zijn. Verweerder stelt daar tegenover dat het 

damesvoetbal in populariteit wint en wellicht weer voor meer leden zal zorgen. 

Volgens verweerder spelen 49 teams wedstrijden op zaterdag en 11 teams 

wedstrijden op zondag. Appellanten gaan ook uit van 60 teams maar van meer teams 

op zondag en minder op zaterdag. Daarom komt bij de berekening van appellanten 

met 60 teams de veldbehoefte op 4 velden in plaats van 5. Verweerder stelt dat het 

een trend is om meer op zaterdag te spelen. Appellanten menen dat het geen trend is 

maar dat bij de 'oude' clubs meer op zaterdag wordt gevoetbald omdat er nu velden 

vrij zijn op zaterdag door het teruglopende aantal leden. Nu er behoefte is om op 

zaterdag competit ie te spelen in plaats van zondag vind ik het niet onlogisch om uit te 

gaan van meer zaterdagteams. 
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Samenvattend stel ik vast dat uit de berekening van verweerder met de KNVB-

rekentool blijkt dat behoefte is aan 5 velden. Het is denkbaar maar niet zeker dat de 

komende jaren minder teams en/of minder teams op zaterdag (willen) spelen. In dat 

geval zijn maar 4 velden noodzakelijk, ook als het aantal leden in de toekomst zou 

dalen als gevolg van een afname van de jeugd in de directe omgeving. De keuze voor 

de locatie komt niet enkel voort uit de berekende behoefte aan 5 velden. Het is naast 

de centrale ligging en de mogelijkheid voor een transferium ook de wens van de clubs 

om met de fusieclub te beginnen op een nieuwe locatie. Deze belangen heeft 

verweerder afgewogen tegen de belangen van appellanten. Omdat het om een geheel 

nieuwe fusielocatie gaat vind ik het logisch dat gekozen is voor een 

toekomstbestendige locatie in de zin dat voldoende ruimte aanwezig is voor de teams 

om te spelen op een dag dat zij dat wensen. 
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bestaande tenniscomplex een goed en gezond (sport)verblijfsklimaat is verzekerd. 

Appellanten voeren in dit verband aan dat bollenteelt niet mogelijk is zonder gebruik 

te maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen. In het plan zijn onvoldoende 

maatregelen opgenomen om te voorkomen dat sporters en bezoekers van beide 

complexen vanwege het verwaaien (drift) van gewasbeschermingsmiddelen aan deze 

middelen worden blootgesteld en gezondheidsrisico's lopen. Zo wijzen appellanten 

erop dat de veronderstelde driftreductie van de voorgeschreven driftwerende hagen 

niet voldoende is. Daarnaast bevreemdt het hen dat het bestemmingsplan bij het 

tenniscomplex in slechts één driftwerende haag voorziet, terwijl er bij het 

voetbalcomplex twee zijn voorgeschreven. Bij de compensatiegronden op het 

voetbalcomplex van Sint Adelbert lijkt ook voldaan te moeten worden aan de 

voorwaardelijke verplichting van het realiseren van driftwerende hagen maar bij dat 

complex ontbreekt de aanduiding voor een dergelijke haag. De situering van de 

driftwerende hagen bij het voetbalcomplex in het bestemmingsplan wijkt bovendien 

af van de situering die is aangehouden in de onderzoeken naar de gevolgen van het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor beide sportcomplexen. 

Appellant LTO Noord wijst erop dat zowel op het voetbalcomplex als op het 

tenniscomplex hoger gebouwd kan worden dan is aangenomen in de onderzoeken 

naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de 

sportcomplexen. De hogere bouwmogeli jkheden maken het mogelijk dat personen 

zich op een grotere hoogte bevinden (bijvoorbeeld op een tribune) dan de 

voorgeschreven 2,5 meter hoge driftwerende hagen waardoor die personen 

blootgesteld kunnen worden aan de spuitnevel. Ook wijst LTO Noord erop dat de 

voorgeschreven hekwerken te laag zijn om te voorkomen dat personen de gronden 

ter plaatse van de driftwerende hagen kunnen betreden. 

Appellant LTO Noord voert voorts aan dat in de onderzoeken naar de gevolgen van 

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geen rekening is gehouden met de 

mogelijkheid om op de bollengronden in de wisselteelt ook hogere gewassen te telen. 

Bij de teelt van hogere gewassen zal sprake zijn van hogere spuithoogten waardoor 

de driftreducerende hagen ontoereikend kunnen zijn. Volgens LTO Noord is in het 

onderzoek uitgegaan van onjuiste meteogegevens. 

Appellanten wijzen er tevens op dat een gedeelte van de beoogde windhaag bij het 

voetbalcomplex op gronden met de bestemming "Natuur" moet komen te staan. In 

het rapport van SPA Ingenieurs is daar een driftwerende voorziening aangegeven. De 

gronden met de bestemming "Natuur" zijn echter niet bestemd voor een windhaag en 

een voorwaardelijke verplichting ontbreekt om op die gronden een windhaag te 

realiseren. 
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de eerste plaats opgemerkt dat het voorl iggende plan voor wat betreft het 

voetbalcomplex geen wijzigingen aanbrengt in de maatregelen die al in het vorige 

plan waren genomen. De bezwaren die zien op de gezondheidsrisico's bij het 

voetbalcomplex hadden in de vorige procedure naar voren gebracht kunnen worden 

en kunnen nu niet opnieuw naar voren gebracht worden. 

Desalniettemin is een second opinion onderzoek uitgevoerd door Adromi Groep. In 

de second opinion wordt onderschreven dat bij een afstand van 5 meter uit opgaande 

teelten en 3 meter uit laagblijvende teelten voldaan wordt aan de maximaal 

acceptabele blootstellingsnormen op het voetbalcomplex. Appellanten hebben op 

geen enkele wijze onderbouwd waarom de driftreductie van 75t)ó onvoldoende zou 

zijn. 

Over de vermeende compensatie van het verlies van watergangen en duinrellen is in 

het verweerschrift opgemerkt dat in het voorliggende bestemmingsplan op dit punt 

niets is gewijzigd ten opzichte van het vorige plan. Afgezien daarvan wordt het verlies 

van watergangen en duinrellen gecompenseerd door de omliggende gronden met de 

bestemming "Natuur" expliciet voor water aan- en afvoer, waterberging en sierwater 

te bestemmen. 

In het verweerschrift is over de bouwmogeli jkheden op het tenniscomplex vermeld 

dat vanwege de omvang en inrichting van het terrein het niet aannemelijk is dat er 

gebouwd wordt tot op de perceelsgrens. Het tenniscomplex wordt omringd door een 

forse opgaande rand met beplanting die samen met de aan te planten windhaag op 

de aangrenzende agrarische gronden zorgt voor voldoende afscherming. Op grond 

van het geldende bestemmingsplan geldt dat tribunes tot maximaal 3 meter hoog 

gebouwd kunnen worden en niet tot 7 meter. Voor tribunes op het voetbalcomplex 

geldt dat deze alleen inpandig 

verwezenlijkt kunnen worden of als blijkt dat er geen gezondheidsrisico's zijn. 

3.2 STAB-verslag 40676 
In het vorige STAB-verslag is geconcludeerd dat de oppervlakte aan gronden dat als 

gevolg van het voetbalcomplex niet meer gebruikt kan worden voor de bollenteelt 

overeenkomt met het oppervlak van gronden waaraan de bestemming "Agrarisch -

Bollenconcentratiegebied" is toegekend. Met de in het vorige plan opgenomen 

spuitzone is het evenwel mogelijk dat niet het volledige areaal van 8 ha 

bollenteeltgronden benut kan worden. 

Verder is in het verslag ingegaan op de mogelijk nadelige gevolgen van de windhagen 

op het gebruik van de aangrenzende bollengronden (schaduwwerking, windreductie 

en invloed van insecten). De rapporten van Fytagoras van 20 oktober 2017 over dit 
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sportcomplex Egmond (Agrarische structuur/bedrijvigheid)" van september 2015 en 

"Bloembollengeschiktheidsonderzoek compensatielocaties sportcomplex Egmond van 

oktober 2016 , bijlagen 2 en 10 bij de plantoelichting) niet gewijzigd. 

Wel heeft aan de oostzijde van het tenniscomplex bij de voetbalvelden van Zeevogels 

een 7 meter brede strook gronden de functieaanduiding "specifieke vorm van groen-

windhaag" gekregen (totale oppervlakte van de strook is ongeveer 1.800 m 2). Deze 

gronden zijn tevens bestemd voor een windhaag met een hoogte van 2,5 meter (zie 

artikel 3.1, onder d). 

Hoewel het plan niet uitsluit dat deze strook gronden aangewend wordt voor de 

bollenteelt, ligt het niet in de rede dat deze strook in zijn geheel benut kan worden 

voor de bollenteelt als daar ook een windhaag wordt gerealiseerd. 

Daar staat tegenover dat in het vorige bestemmingsplan aan de oostzijde van het 

tenniscomplex een 50 meter brede strook was gelegd (oppervlakte ruim 2 ha) waar 

bollenteelt wel was toegestaan maar waar het gebruik van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen aan banden was gelegd (ook wel spuitzone genoemd). 

Vanwege de beperkingen die het vorige plan stelde aan het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen in deze 50 meter brede strook, waren deze gronden ook 

minder geschikt (of wellicht zelfs ongeschikt) voor de bollenteelt. 

Het voorliggende plan voorziet dus in iets minder (maximaal 1.800 m 2 oftewel circa 

27o van de beoogde 8 ha bollencompensatiegrond) feitelijk bruikbare 

bollencompensatiegrond dan volgens de plantoelichting is beoogd. Of het plan 

daarmee voldoet aan de veronderstelde compensatieverplichting uit de Provinciale 

ruimtelijke verordening (artikel 26b) of dat een ontheff ing nodig is, is een juridische 

vraag die in dit verslag verder buiten beschouwing blijft. 

Voor zover de bezwaren van appellanten die betrekking hebben op het geschikt 

maken van de compensatiegronden voor bollenteelt, op de aanwezigheid van 

financiële middelen voor het geschikt maken en op de bruikbaarheid van de 

compensatiegronden in relatie tot de kleine vorm van de percelen, merk ik op dat het 

voorliggende bestemmingsplan op deze onderdelen niet wezenlijk afwijkt van het 

vorige bestemmingsplan. In hun beroepschriften hebben de appellanten geen nieuwe 

feiten of omstandigheden aangevoerd die tot een andere beoordeling zouden 

moeten leiden. In het vorige 

STAB-verslag zijn de bezwaren van appellanten over deze onderdelen besproken en 

de Afdeling bestuursrechtspraak heeft het STAB-verslag betrokken in de uitspraak 

over (de vaststelling van) dat plan. Gelet daarop verwijs ik voor de bespreking van 

deze bezwaren naar het STAB-verslag van 15 januari 2019. 
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van blootstelling aan drift door boomgaardbespuitingen in het rapport PRI 609 5 uit 

2015. Bespuitingen van een boomgaard zijn echter anders dan bespuitingen met een 

veldspuit van lage gewassen zoals bij de bloembollenteelt. Bij een veldspuit zijn de 

spuitdoppen horizontaal gericht en is de spuitrichting naar beneden. Bij een 

boomgaardspuit zijn de spuitdoppen verticaal en opwaarts gericht en is de 

spuitrichting horizontaal en opwaarts. Bovendien bevindt de spuitdop zich op grotere 

hoogte boven het maaiveld. De driftcurves van boomgaardbespuitingen wijken dus af 

van bespuitingen van veldgewassen met een veldspuit. 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in meerdere uitspraken geoordeeld dat het 

rapport PRI 609 geen deugdelijke grondslag vormt voor locatiespecifiek onderzoek 

van drift door boomgaardbespuitingen. In de voorliggende kwestie gaat het echter 

om veldbespuitingen. 

Voor bepalen van de driftreductie door windhagen is in het rapport PRI 610 (drift door 

veldbespuitingen) uitgegaan van onderzoek door Porskamp (1994) 6. Dat onderzoek 

ging over het effect van windhagen rond fruitboomgaarden, en dus niet over 

driftreductie door windhagen rond lage veldgewassen. Voor het rapport PRI 610 is bij 

gebrek aan ander onderzoek naar de reductie door windhagen, primair gebruik 

gemaakt van het onderzoek van Porskamp (tabel 15 in dat PRI-rapport). Volgens de 

onderzoekers van PRI kan voor de beperking van het blootstellingsrisico bij 

bespuitingen van veldgewassen met veldspuiten ook gebruik gemaakt worden van het 

aangenomen driftreducerende effect van windhagen zoals gebruikt rond 

boomgaarden. 7 

Hoewel het standpunt van de onderzoekers van PRI op voorhand niet als onjuist 

bestempeld kan worden - de driftwering van een haag zal bij lage veldbespuitingen 

eerder hoger zijn dan bij hoge boombespuit ingen het geval zal zijn- zijn hun 

bevindingen over de driftreductie door windhagen gebaseerd op het onderzoek van 

Porskamp dat niet als voldoende robuust kan worden aangemerkt in het geval van 

veldbespuitingen. 

Voorzover PRI in rapport 610 aanvullend verwijst naar onderzoeken naar driftreductie 

door windhagen van Wenneker et al. (2005) en Wenneker 8i van de Zande (2008), 

PRI-rapport 609: Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen, 
mei 2015 

Porskamp, H.A.J., J.M.G.P. Michielsen &L J.F.M. Huijsmans, 1994. De invloed van een windhaag op 
emissies bij fruitteeltspuiten. IMAG-DLO Rapport 94-29, IMAG, Wageningen. pp. 29. 
Rapport PRI 610 Driftblootstelling van omstanders en omwonenden bij de bespuiting van 
veldgewassen met een veldspuit, november 2015, blz. 29. 
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mogen op deze locatie evenwel ook zonder de aanwezigheid van een driftwerende 
voorziening in gebruik worden genomen. 

In het onderzoek van De Omgevingsjurist naar de gezondheidsrisico's voor gebruikers 

van het tenniscomplex is uitgegaan van RIVM-rapport 2019-0052 

"Bestrijdingsmiddelen en omwonenden". In het rapport van RIVM is specifiek gekeken 

naar omwonenden in relatie tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens 

het onderzoek kon echter geen drift worden gemeten omdat de wind op dat moment 

niet in de richting van de woningen waaide. In dit onderzoek is daardoor geen 

noemenswaardige bijdrage van drift in de buitenluchtconcentraties bij omwonenden 

vastgesteld (paragraaf 3.1.4; blz. 24) 8 . 

In het rapport van De Omgevingsjurist wordt desondanks aanbevolen om eventuele 

drift van gewasbeschermingsmiddelen op de tennisbanen zoveel mogelijk uit te 

sluiten door de al bestaande groene houtwal aan oostzijde van het tenniscomplex 

waar nodig aan te planten en op te vullen met in de winter groenblijvende beplanting. 

In het rapport is niet aanbevolen om ook aan de overige zijden van het tenniscomplex 

een driftwerende voorziening te treffen omdat volgens De Omgevingsjurist de 

noordelijke en noordoostelijke windrichtingen hier overheersend zijn. 

Ik merk hier over op dat het instandhouden en verbeteren van de bestaande houtwal 

op het tenniscomplex niet in het voorliggende plan is geregeld. Wel is in het plan een 

strook gronden met een breedte van ongeveer 7 meter aan de oostzijde van het 

tenniscomplex voorzien van de functieaanduiding "specifieke vorm van groen -

windhaag", waardoor deze gronden tevens bestemd zijn voor een windhaag met een 

hoogte van 2,5 meter (art. 3.1, onder d). In de voorwaardelijke verplichting is onder 

meer bepaald dat het gebruiken van de voor bollenteelt bestemde gronden alleen is 

toegestaan als een windhaag met een hoogte van 2,5 meter die een driftreductie van 

7SCA is gerealiseerd en in stand wordt gehouden (art. 3.3.2, onder a). 

Uit de voorwaardelijke verplichting en de verbeelding volgt dat op grond van het 

voorl iggende plan alleen aan de oostzijde van het tenniscomplex een driftreductie van 

75/^0 is verzekerd. Aan de overige zijden van het tenniscomplex is op grond van het 

voorl iggende plan geen enkele driftreductie gewaarborgd. Met het plan is niet 

verzekerd dat ter plaatse van het tenniscomplex sprake zal zijn van een goed (gezond) 

sportverblijfsklimaat. 

Verder voorziet het geldende bestemmingsplan voor het tenniscomplex, het 

bestemmingsplan "Landelijk Gebied Zuid" dat op 27 mei 2014 (opnieuw) is 

Bron: RIVM Rapport 2019-0052 Bestrijdingsmiddelen en omwonenden. 
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afstand van de bollengronden, waardoor de personen op die tr ibune niet beschermd 

worden door de driftwerende hagen, acht ik de kans dat deze bouwmogelijkheid voor 

dit doel wordt benut vrij klein. Het plan maakt tenslotte ook een grotere tribune 

mogelijk. Desalniettemin sluit het plan deze mogelijkheid niet uit. 

Over de bouwmogeli jkheden op het tenniscomplex merk ik op dat het gehele 

tenniscomplex in het bestemmingsplan "Landelijk gebied Zuid" de bestemming 

"Sport" heeft. Het gehele tenniscomplex is aangemerkt als bouwvlak. Het 

bestemmingplan maakt het mogelijk gebouwen tot een hoogte van 7 meter op te 

richten to t aan de perceelsgrens. Uit de planregels volgt, anders dan verweerder 

meent, mijns inziens niet dat de hoogte van (overkapte) tribunes is beperkt tot 3 

meter. Die hoogte geldt wel voor overige bouwwerken, geen gebouwen en 

overkappingen zijnde (zie de verbeelding van dat plan in combinatie met artikel 17.2 

van dat plan). Het is derhalve niet zeker of de geprojecteerde 2,5 meter hoge 

driftwerkende haag aan de oostzijde van het tenniscomplex afdoende bescherming 

zal bieden tegen de blootstelling aan drift van gewasbeschermingsmiddelen. 

Over de opmerking van appellanten dat de hoogte van de hekwerken om gronden ter 

plaatse van de geprojecteerde windhagen te betreden te laag is, merk ik op dat in de 

voorwaardelijke verplichtingen bij de bestemmingen "Agrarisch -

Bollenconcentratiegebied" (art. 3.3.2, onder b) en "Sport" (art. 6.4.2) is bepaald dat het 

bedoelde gebied voor het algemene publiek ontoegankelijk gemaakt dient te worden, 

door het plaatsen van een gaashekwerk of gelijkwaardige voorziening. Uit de 

bouwregels van de bestemming "Agrarisch - Bollenconcentratiegebied" (bij het 

tenniscomplex) volgt dat een hekwerk een maximale hoogte van 1,2 meter mag 

hebben (artikel 3.2.1.onder a). Op het voetbalcomplex (bestemming "Sport" is dat 1 

meter (artikel 6.2.2., onder a). Hoewel dergelijke (geringe) bouwhoogten een 

ongeoorloofde toegang tot het gebied niet zonder meer onmogeli jk maken, zorgt het 

hekwerk er wel voor dat spontane inloop wordt voorkomen. Daarnaast kunnen 

waarschuwingsborden en toezicht ook bijdragen aan het voorkomen van betreding 

van de gebieden. 

Tot slot merk ik op dat, anders dan appellant LTO Noord veronderstelt, voor de 
aanplant een windhaag op gronden met de bestemming "Agrarisch -

Bollenconcentratiegebied" geen omgevingsvergunning nodig is. Het beplanten met 

houtgewassen van gronden is alleen vergunningplichtig als die gronden uitsluitend 

bestemd zijn voor agrarische functies (art. 3.4.1, onder e). Dat is hier niet het geval 
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4 Transferium 

4.1 Geschilbeschrijving 
Appellanten Gebr. Pepping vinden het bezwaarlijk dat het bestemmingsplan niet 

duidelijk maakt hoeveel parkeerplaatsen op gronden met de bestemming "Sport" 

mogen worden gerealiseerd. In de plantoelichting staat dat wordt uitgegaan van 142 

parkeerplaatsen, maar dat is niet geborgd in de planregels. Er kunnen dus meer dan 

142 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Ook is niet duidelijk wat het verschil is 

tussen parkeren ten behoeve van het sportcomplex en parkeren in verband met het 

transferium. Volgens appellanten staat het plan een heel ruim en jaarrond gebruik 

voor parkeren toe en is niet onderbouwd dat het transferium maximaal 12 dagen per 

jaar zal worden gebruikt. De gevolgen van een ruimer gebruik van het transferium zijn 

onvoldoende onderzocht. 

Gelet daarop is volgens appellanten ook de verkeersaantrekkende werking 

onvoldoende onderzocht. Van de zijde van de gemeente is aangevoerd dat de 

verkeersgeneratie door het gebruik van het transferium binnen de gemiddelde 

verkeersgeneratie van 300 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) valt, maar dat is niet 

onderzocht. Appellanten wijzen erop dat in de periodes dat niet gevoetbald wordt het 

terrein als parkeerterrein in gebruik zal zijn. Volgens appellanten had het gebruik van 

het parkeerterrein als transferium als zelfstandige functie beoordeeld moeten worden 

en niet alleen als overloopterrein. 

Appellanten voeren ook aan dat vanwege de extra verkeersaantrekkende werking van 

het transferium, de gevolgen van het gebruik als transferium voor de stilstofdepositie 

niet juist beoordeeld zijn. In hoofdstuk 5 van dit verslag komen de gevolgen van het 

plan (en het transferium) vanwege de stikstofdepositie aan bod. 

In het verweerschrift is in paragraaf 1.5 over dit onderdeel van het beroep van Gebr. 

Pepping opgemerkt dat uit het onderzoek naar de gevolgen van het transferium blijkt 

dat er geen relevante nadelige gevolgen voor de verkeersafwikkeling optreden. In de 

analyse is uitgaan van een worstcasescenario waarbij sprake is van extra 

verkeersbewegingen bovenop de bestaande verkeersstromen. 

Verder is in artikel 6.1 onder c van de planregels bepaald dat uitsluitend ter plaatse 

van de 

aanduiding "parkeerterrein" een gebruik als parkeerterrein is toegestaan. Gelet op de 

oppervlakte van het aanduidingsvlak is er ruimte voor 142 parkeerplaatsen (zie ook 

figuur 6 van het beeldkwaliteitsplan in bijlage 3 bij de plantoelichting). 
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van het transferium op 2 kilometer van het strand zal het alleen op de drukste dagen 

in gebruik zijn. Op andere dagen zal gebruik gemaakt worden van 

parkeervoorzieningen op kortere afstand van het strand. Het gebruik van het 

transferium zal geen relevante nadelige gevolgen voor de verkeersafwikkeling en het 

woon- en leefklimaat hebben. In het verweerschrift wordt verder verwezen naar 

paragraaf 1.5 (de reactie op het beroep van Gebr. Pepping op dit onderwerp). In 

aanvulling op het gestelde in die paragraaf is toegelicht dat in de 

kruispuntberekeningen is aangenomen dat 90X van het verkeer naar het transferium 

afkomstig is van de Heilooër Zeeweg. De meeste bezoekers van het strand zullen 

vanaf die weg komen. 

Verder is in het verweerschrift opgemerkt dat de gronden van het transferium 

eigendom zijn van de gemeente. De gemeente kan en zal aanvullende maatregelen 

treffen om er voor te zorgen dat het transferium op piekdagen daadwerkelijk een 

bijdrage levert aan het beperken van verkeers- en parkeerproblemen, bijvoorbeeld 

door het plaatsen van signaleringsborden met de melding voor strandbezoekers dat 

de parkeerterreinen in Egmond aan Zee vol zijn en dat op het transferium geparkeerd 

kan worden. Dit betreffen uitvoeringsmaatregelen die niet in het bestemmingsplan 

geregeld hoeven te worden 

Appellant LTO Noord voert net als de overige appellanten aan dat in de Oplegnotitie 

is uitgegaan van foutieve aannames rond het gebruik van het transferium. Ook LTO 

Noord is van mening dat het aangenomen aantal van 12 dagen dat het transferium in 

gebruik zal zijn, discutabel is. Verder zullen volgens LTO Noord de verkeersstromen 

groter zijn en anders verlopen dan is aangenomen. Vanwege het transferium 

verbetert de bereikbaarheid van de kust waardoor er meer verkeer wordt 

aangetrokken. Net als appellanten Wullems e.a. verwacht LTO Noord dat veel mensen 

eerst naar de kust zullen rijden en pas bij gebrek aan parkeermogelijkheden naar het 

transferium rijden. Verder wijst LTO Noord erop dat het transferium altijd in gebruik 

kan zijn. 

In het verweerschrift is niet afzonderlijk ingegaan op deze bezwaren van LTO Noord. 

4.2 STAB-verslag 40676 
Appellanten Gebr. Pepping en Wullems e.a. hadden in hun beroepschriften tegen de 

vaststelling van het vorige bestemmingsplan voor het voetbalcomplex ook bezwaren 

met betrekking tot de verkeersafwikkeling en het transferium aangevoerd. In 

paragraaf 3.1.2 van het STAB-verslag van 15 januari 2019 is de situering van de 
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van het parkeerterrein op het voetbalcomplex als overloopterrein voor parkeren op 

drukke stranddagen, als in de kern Egmond aan Zee geen vrije parkeerplaatsen meer 

beschikbaar zijn. Het transferium zal niet op de vaste bewegwijzeringsborden 

aangegeven worden. 

De 92 parkeerplaatsen die ten behoeve van het voetbalcomplex worden aangelegd en 

de 50 extra parkeerplaatsen ten behoeve van strandbezoek kunnen op drukke 

stranddagen allemaal ingezet worden voor strandbezoek. Strandgangers kunnen 

vanaf de bushalte nabij het parkeerterrein met een lijnbus of een wellicht in te zetten 

speciale strandbus (of met een meegebrachte fiets) naar het strand reizen. Gezien de 

afstand van ongeveer 2 km tussen het transferium en het strand zal het aantal 

personen dat te voet naar het strand gaat beperkt zijn. 

Het aanduidingsvlak voor het parkeerterrein annex transferium heeft, van de 

verbeelding gemeten, een lengte van ongeveer 180 meter en een breedte van 

ongeveer 18 meter. Gelet op deze maatvoering is aannemelijk dat het parkeren zal 

plaatsvinden in de vorm van twee rijen met haaksparkeervakken. Uitgaande van 

parkeervakken met een gangbare lengte van 5,5 tot 6 meter en een breedte van 2,50 

meter resulteert dat in de mogelijkheid van twee rijen met elk (180 : 2,50 72 

parkeervakken. In het aanduidingsvlak zouden dus 144 in plaats van de beoogde 142 

parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Het is evenwel voorstelbaar dat een of 

twee potentiële parkeervakken voor andere doeleinden benut worden, bijvoorbeeld 

voor een toegang tot de velden of voor een groenvoorziening. Het aanduidingsvlak 

biedt in ieder geval geen ruimte om veel meer dan de 142 benodigde parkeerplaatsen 

te realiseren. 

Van de zijde van de gemeente is toegelicht dat de 50 extra parkeerplaatsen voor het 

strandbezoek niet (fysiek) afgescheiden zullen zijn van de 92 parkeerplaatsen voor het 

voetbalcomplex. Er zal sprake zijn van één aaneengesloten parkeerterrein met 142 

parkeerplaatsen. De 142 parkeerplaatsen kunnen allemaal benut worden door de 

gebruikers van het voetbalcomplex of ze kunnen allemaal benut worden door 

strandbezoekers. 

Uit het nieuwe artikel 6.4.3 "Het gebruik als transferium ter plaatse van de gronden met 

de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - transferium' is uitsluitend toegestaan 

indien er geen wedstrijden en trainingen plaatsvinden op het voetbalcomplex" volgt dat 

een gelijktijdig gebruik van het parkeerterrein door bezoekers van het voetbalcomplex 

en strandbezoekers niet mogelijk is. Tijdens wedstrijden of trainingen blijven dus in 

principe ten minste 50 van de 142 parkeerplaatsen onbenut. 

Buiten de wedstrijden of trainingen om mag het parkeerterrein gebruikt worden als 

transferium. Dit betekent dat het parkeerterrein ook als er geen wedstrijden of 
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Zoals ook in de "Oplegnotit ie planMER en passende beoordeling" van Rho adviseurs 

van 11 september 2020 (bijlage 22 bij de plantoelichting) is vermeld zal het gebruik 

van het parkeerterrein als transferium niet leiden tot een toename van het verkeer op 

de ontsluitende wegen. Het gebruik als transferium kan zelfs leiden tot een afname 

van het aantal autokilometers omdat de laatste kilometers naar het strand met de bus 

of per fiets worden afgelegd. Met een tijdige en goede (mobiele) bewegwijzering naar 

het transferium kunnen ook de omrijdkilometers die appellanten vrezen, voorkomen 

worden. 

In hoofdstuk 3 van de Oplegnotit ie is nader ingegaan op de mogelijke gevolgen van 

het transferium voor de verkeersafwikkeling. Voor het bepalen van de gevolgen van 

het transferium voor het verkeer is een scenario geformuleerd dat uitgaat dat op de 

drukke stranddagen de 142 parkeerplaatsen 1x per etmaal worden gebruikt (284 

mvt/etm). Verder is aangenomen dat vrijwel al het verkeer (90X) over de Heilooër 

Zeeweg naar het transferium rijdt, 570 rijdt via de Egmonderstraatweg en S7o via de 

Nieuwe Egmonderstraatweg. 

Ik acht het aangenomen aantal van bijna 300 mvt/etm van en naar het parkeerterrein 

in het geval het parkeerterrein als transferium fungeert, realistisch. Zoals hiervoor al 

gezegd duurt een strandbezoek meestal enkele uren waardoor het dubbelgebruik van 

de parkeerplaatsen beperkt zal zijn. Verder heeft, zo is ook in het vorige STAB-verslag 

aangegeven, een parkeerterrein geen intrinsieke verkeersaantrekkende werking 

(parkeren is geen op zichzelf staand doel), ook niet als dat als transferium wordt 

gebruikt. Wellicht zijn er strandbezoekers die in de veronderstelling van voldoende 

beschikbare parkeerplaatsen op het voetbalcomplex met de auto in plaats van 

bijvoorbeeld het openbaar vervoer naar het strand reizen, zoals LTO Noord aanvoert, 

maar vanwege de beschikbaarheid van 142 parkeerplaatsen voor het transferium is 

het aantal verkeersbewegingen gelimiteerd tot ongeveer 300 per etmaal. Aangezien 

het merendeel van de strandbezoekers dat per auto reist afkomstig zal zijn uit de 

richtingen Heiloo en Alkmaar acht ik de aangenomen verkeersverdeling ook 

realistisch. 

Verder is in het scenario uitgegaan van een gemiddelde bezetting van 3 personen per 

auto. Dat betekent dat er per dag tussen de 400 en 450 mensen van en naar het 

transferium moeten worden getransporteerd. Voor dat transport wordt uitgegaan van 

10 bussen heen en 10 bussen terug (in aanvulling op de reguliere busverbinding). 

Uit de berekeningen (zie ook tabel 3.1 op blz. 9 in de Oplegnotitie) blijkt dat het 

verkeer van de Egmonderstraatweg in de richting van de Heilooër 

Zeeweg/Tijdverdrijfslaan (richting 8 in de tabel) op het kruispunt van die wegen 

relatief lange wachtrijen kan ondervinden. Deze wachtrijen zijn, zo staat in de 
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5 Natuur 

5.1 Geschilbeschrijving 
Appellanten Gebr. Pepping voeren aan dat het transferium niet is vergund met de 

Wnb-vergunning die is verleend voor het sportcomplex. Appellanten menen dat 

alsnog een vergunning moet worden verleend. Appellanten voeren aan dat de 

referentiesituatie op basis waarvan van de stikstofdepositie vanwege het plan is 

beoordeeld, niet afdoende is onderzocht. Niet is onderzocht wat de feitelijke 

aanwezige situatie in 2020 was en in hoeverre de aanwezige situatie planologisch 

legaal was. Appellanten voeren aan dat de omvang van de emissies vanwege 

bemesting van landbouwgrond onvoldoende onderbouwd is. Appellanten stellen dat 

niet alle met het plan samenhangende emissies zijn beoordeeld, dat voor de 

aanlegfase is uitgegaan van twee jaar en dat de drie bestaande sportcomplexen 

tijdens de aanlegfase in gebruik zullen blijven. Appellanten menen tot slot dat 

onvoldoende vaststaat dat de verkeersaantrekkende van het sportcomplex werking 

niet groter zal zijn dan de 300 mvt/etm waarvan verweerder uitgaat. 

Appellanten Wullems e.a. voeren aan dat bij een drempelwaarde van 40 dB en bij de 

geluidsniveaus die optreden tijdens voetbalwedstrijden, een groot deel van het Natura 

2000-gebied wordt verstoord. Appellanten verwijzen naar een in hun opdracht 

opgestelde notitie van Peutz van 15 januari 2021 (zie bijlage 7 bij het beroepschrift). 

Appellanten Wullems e.a. voeren verder onder verwijzing naar voornoemde notitie 

aan dat verweerder voor wat betreft lichthindereffecten is uitgegaan van een 

grenswaarde, waaraan weliswaar kan worden voldaan, maar dat niet is gekeken naar 

eventuele hinder vanwege het overschrijden van een drempelwaarde. De beoordeling 

is daarom discutabel. 

Appellanten Wullems e.a. voeren verder aan dat bij de beoordeling van de 

stikstofdepositie vanwege het plan, onvoldoende onderbouwde aannamen zijn 

gedaan over de ammoniakemissies bij het bemesten van bollenvelden en weiland. 

Daarnaast zijn niet alle stikstofemissies die met het plan samenhangen, beoordeeld. 

De stikstofemissies tijdens de aanlegfase zijn ten onrechte over twee jaar uitgespreid. 

Met de stikstofemissies van de sportlocaties die tijdens de aanlegfase nog in gebruik 

zijn, is geen rekening gehouden. 

Appellanten voeren verder aan dat bij het beoordelen van de stikstofgevolgen geen 

rekening is gehouden met het voor bollenteelt geschikt maken van de terreinen 

Zeevogels en Sint Adelbert. In het Onderzoek bloembollengeschiktheid staat dat de 

bovengrond van beide terreinen moet worden afgegraven, afgevoerd en vervangen 
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In het verweerschrift (paragraaf 2.6) staat dat onderzoek is uitgevoerd naar de 

gevolgen van het bestemmingsplan voor stikstofdepositie en dat dit onderzoek 

gebaseerd is op de meest actuele uitgangspunten en inzichten. In het onderzoek zijn 

ook de emissies van de bestaande voetbalcomplexen, verwarming gebouwen en 

verkeersbewegingen, betrokken. Daartoe zijn algemeen geaccepteerde kengetallen 

gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat zowel tijdens de aanlegfase van het 

sportcomplex als in de gebruiksfase, per saldo geen sprake is van een toename van de 

stikstofdepositie. Significante negatieve effecten zijn daarom uitgesloten, aldus het 

verweerschrift. De beëindiging van de stikstofemissie van 8 hectare bollengrond en 

van drie gasgestookte clubhuizen leidt tot een zodanige afname van de depositie, dat 

een toename van verkeersbewegingen niet tot een toename van stikstofdepositie 

leidt. In de planregels is geborgd dat toekomstige graslanden ter plaatse van de 

locatie van Sint Adelbert, niet worden bemest. 

In het onderzoek is rekening gehouden met een toename van emissies van verkeer 

van en naar het nieuwe sportcomplex, de beëindiging van emissies van de bestaande 

sportcomplexen en van de bollengronden ter plaatse van het nieuwe sportcomplex, 

een toename van emissies ter plaatse van de compensatiegronden. Het eventuele 

gebruik van de parkeerplaatsen als transferium zal geen nadelige gevolgen hebben 

voor stikstofdepositie. 

In het verweerschrift staat verder dat realistische aannamen zijn gedaan voor het 

startmoment en de doorloopti jd van de aanlegfase, en dat wanneer de aanlegfase 

binnen één kalenderjaar plaatsvindt, per saldo geen sprake is van een toename van de 

depositie. Dat de huidige sportlocaties tijdens de aanlegfase nog in gebruik zijn vormt 

geen belemmering. Dit omdat beëindiging van de bemesting van de bollengronden 

ter plaatse van het beoogde sportcomplex een groot positief saldo oplevert. 

Ten aanzien van de bezwaren van appellanten Wullems e.a. over de gevolgen van licht 

en geluid voor het Natura 2000-gebied "Noordhollands Duinreservaat", is in het 

verweerschrift gesteld dat deze bezwaren reeds tegen het vorige bestemmingsplan 

aangevoerd hadden kunnen worden (zie paragraaf 2.5 van het verweerschrift). 

Verweerder meent daarom dat deze bezwaren thans buiten beschouwing moeten 

worden gelaten. In het verweerschrift is in dit kader verder aangegeven dat het Natura 

2000-gebied niet is aangewezen voor soorten of habitats die gevoelig zijn voor 

verstoring door geluid en licht. Verweerder ziet evenmin knelpunten als het gaat om 

de gevolgen van geluid en licht voor het NNN en soortenbescherming. 
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Ik merk hier terzijde op dat ik het bezwaar van appellanten Wullems e.a. dat in het 

voorliggende geval niet kan worden volstaan met een notitie over de gevolgen van 

het plan voor stikstofdepositie, van juridische aard acht. Ik laat dit bezwaar daarom 

verder buiten beschouwing. 

In de stikstofnotitie staat dat de aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door 

het planvoornemen om drie sportcomplexen te laten fuseren tot één. In de notitie is 

als uitgangspunt gehanteerd dat de aanlegfase de realisatie van de velden en de 

bouw van het clubgebouw en de tribune omvat, en 12 tot 15 maanden zal duren (zie 

blz. 10). Ten behoeve van de aanlegfase zijn in AERIUS Calculator, op basis van door 

de opdrachtgever vermelde gegevens, mobiele werktuigen, sector bouw en industrie, 

ingevoerd (zie blz. 10). Tevens is het tijdens de aanlegfase benodigde wegverkeer 

betrokken in de berekening (zie blz. 11). 

Ten behoeve van de gebruiksfase is het uitgangspunt gehanteerd dat het clubgebouw 

zonder gasgestookte cv-installatie wordt opgeleverd (zie blz. 12). Het gebruik van dit 

gebouw (en de tribune) leidt in de gebruiksfase daarom niet tot (gemodelleerde) 

emissies. Voor wat betreft de verkeersaantrekkende werking van het voetbalcomplex 

is in de berekening van de gebruiksfase uitgegaan van 300 mvt/etm (overgenomen uit 

het planMER). 

Eveneens ten behoeve van de gebruiksfase is in de berekening het uitgangspunt 

gehanteerd dat ter plaatse van de sportcomplexen van Zeevogels en Sint Adelbert 

respectievelijk 7 en 1 hectare bollengrond in gebruik is. Ten aanzien van de 

ammoniakemissie vanwege het gebruik van die bollenvelden, staat in de notitie het 

volgende: "Op basis van mestaanwending kengetallen uit de AERIUS-calculator blijkt 

dat er sprake is van 3,7 kg/jr NH3 is ten gevolge van 7 hectare bollengrond." 

Vervolgens zijn in de stikstofnotitie de emissies in de (toekomstige) gebruiksfase 

afgezet tegen de emissies in de referentiesituatie (zie blz. 17 e.v.). De referentiesituatie 

is bepaald aan de hand van de "Beleidsregel intern en extern salderen Noord-

Holland". Uit die Beleidsregel is afgeleid dat moet worden aangesloten bij de datum 

waarop het gebied als Natura 2000-gebied is aangewezen. Aangezien het 

Noordhollands Duinreservaat op 7 december 2004 is aangewezen als Natura 2000-

gebied, is in de stikstofnotitie van die datum uitgegaan. 

In de referentiesituatie waren de sportcomplexen van Egmondia, Zeevogels en Sint 

Adelbert in gebruik en in de berekening is daarom gerekend met het gasverbruik en 

de verkeersaantrekkende werking van deze complexen. In de stikstofnotitie staat dat, 

aangezien rekeningen niet langer dan 5 jaar bewaard hoeven te worden, het 

gasverbruik is ingeschat op basis kengetallen (zie blz. 18). De verkeersgeneratie is 

gebaseerd op kencijfers van het CROW. Ter plaatse van het nieuwe voetbalcomplex 
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bestaande, planologische legale) referentiesituatie op onjuiste uitgangspunten is 

gebaseerd. 

Bemesting bollenvelden 
Voor zover appellanten Gebr. Pepping en Wullems e.a. aanvoeren dat (aannamen 

omtrent) de emissies vanwege bemesting van bollengrond onvoldoende zijn 

onderbouwd, merk ik het volgende op. Uit de stikstofnotitie blijkt dat voor het 

toekomstige gebruik van bollengronden ter plaatse van de sportcomplexen van Sint 

Adelbert en Zeevogels, is uitgegaan van een ammoniakemissie van 3,1 kilogram per 

hectare per jaar (kg/ha/jr) vanwege bemesting (zie blz. 12 van de notitie). Voor de 

bollenvelden ter plaatse van de beoogde fusielocatie is van hetzelfde getal uitgegaan 

(3,1 kg/ha/jr, zie blz. 19 van de notitie). In de notitie staat dat dit getal is gebaseerd op 

kengetallen voor mestaanwending in AERIUS-calculator. 

Gevraagd naar wat hiermee wordt bedoeld, AERIUS Calculator geeft namelijk geen 

kengetal voor bemesting van bollengrond, noch is iets dergelijks vermeld in de 

Instructie gegevensinvoer, hebben de vertegenwoordigers van verweerder verwezen 

naar het rapport "Bergen N-H, Sportcomplex Egmond aan Den Hoef, onderzoek 

stikstofdepositie" van 25 januari 2017, dat aan het vorig plan ten grondslag lag (dit 

betreft bijlage 2 bij het planMER, bijlage 4 bij de plantoelichting). In dat rapport staat 

dat de emissie is afgeleid uit de bemestingsnormen voor bollenteelt uit het 

Mestbeleid 2014-2017. Daarbij is in het rapport een fractie van 296 emissie naar de 

lucht gebruikt. In het rapport staat niet waarop dit percentage is gebaseerd (het 

percentage is niet afkomstig uit het Mestbeleid 2014-2017). Ik merk op dat 

appellanten niet hebben onderbouwd waarom van een ander percentage uitgegaan 

zou moeten worden. Ik merk op dat in het geval dat een hoger percentage wordt 

gehanteerd, het aandeel van de agrarisch gebonden emissies groter wordt en de 

emissies die samenhangen met verkeer minder zwaar wegen in de saldoberekening. In 

het geval dat een lager percentage wordt gebruikt, geldt natuurlijk het 

tegenovergestelde. 

Naar aanleiding van het bezwaar van appellante LTO Noord dat in de stikstofnotitie 

geen rekening is gehouden met wisselteelt, merk ik op dat het op bollenvelden 

gebruikelijk is om (ter beperking van plantziekten) eens in een aantal seizoenen een 

ander gewas dan bollen te telen. Ik stel vast dat ook bij wisselteelt mest kan worden 

aangewend, maar dat dan de bemestingsnorm voor het wisselgewas van toepassing 

is. Het is daarbij niet uitgesloten dat het om een andere bemestingsnorm gaat dan die 

voor bollenteelt. Een hogere of lagere mestaanwending dan bij bollenteelt, zal tot een 
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vaststelling is namelijk niet zonder meer maatgevend voor het verbruik in de 

referentiesituatie. 

Aanlegfase 
Het plan voorziet erin dat het grondgebruik ter plaatse van de sportcomplexen van de 

voetbalverenigingen Egmondia, Sint Adelbert en Zeevogels wordt gewijzigd en dat de 

inrichting van de gronden daartoe wordt omgevormd. Aan de gronden ter plaatse van 

het complex van Egmondia is de bestemming "Natuur" gegeven. Aan de gronden ter 

plaatse van het complex van Sint Adelbert zijn de bestemmingen "Agrarisch -

Bollenconcentratiegebied" en "Agrarisch - Weidegrond" gegeven. Aan de gronden ter 

plaatse van het sportcomplex van Zeevogels is de bestemming "Agrarisch -

Bollenconcentratiegebied" gegeven (de tennisvereniging op dit complex blijft 

ongewijzigd). 

Met appellanten Wullems e.a. en LTO Noord kan worden gesteld dat uit de 

stikstofnotitie niet blijkt dat rekening is gehouden met de werkzaamheden die in de 

aanlegfase nodig zijn op de drie bestaande sportcomplexen, waaronder de sloop van 

gebouwen en bodembewerking ten behoeve van bollenteelt en natuurontwikkeling. 

De vertegenwoordigers van verweerder hebben desgevraagd aangegeven dat de 

bijdrage aan de depositie op het Natura 2000-gebied van het bemesten van de 

bestaande bollengronden dermate groot is, dat de bijdrage van de werkzaamheden 

ten behoeve van het teeltrijp maken van de gronden ter plaatse van Zeevogels en Sint 

Adelbert daartegen naar verwachting niet opwegen (zie ook de beantwoording van 

vragen van STAB in bijlage STAB-1). De vertegenwoordigers van verweerder hebben 

verder aangegeven dat de aanlegfase ingevolge de Wet stikstofreductie en 

natuurverbetering niet betrokken hoeft te worden bij het beoordelen van de gevolgen 

van het plan voor stikstofdepositie. Weliswaar valt het voorl iggende besluit niet onder 

de werking van die wet 9 , maar het niet betrekken van (een deel van) de aanlegfase is 

wel in de geest van de wet, aldus de vertegenwoordigers van verweerder. Wat hier 

ook van zij, ik merk op dat de stikstofnotitie geen inzicht biedt in de bijdrage van de 

realisatiefase (van de bestaande sportcomplexen), aan de bijdrage aan de 

stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied "Noordhollands Duinreservaat". 

Voor wat betreft het bezwaar van appellanten dat voor de aanlegfase is uitgegaan van 

twee jaar, merk ik op dat uit de stikstofnotitie blijkt dat is uitgegaan van een 

realisatiefase die 15 maanden duurt. De bijdrage aan de stikstofdepositie vanwege de 

Het vaststellingsbesluit van het voorliggende plan dateert van 29 september 2020. 
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evenementen bij planrealisatie op het beoogde voetbalcomplex zullen worden 
gehouden. 

Naar aanleiding van het bezwaar van appellante LTO Noord dat in de stikstof notitie 

geen rekening is gehouden met de effecten van langzaam verkeer (scooters en 

brommers), merk ik op dat ik in hetgeen appellante heeft aangevoerd geen aanleiding 

zie om te veronderstellen dat het plan op dat punt gevolgen van wezenlijke betekenis 

heeft. 

Positie clubgebouw 
Naar aanleiding van het bezwaar van appellante LTO Noord dat in de stikstofnotitie is 

uitgegaan van een onjuiste positie van het clubgebouw en de tribune van het nieuwe 

sportcomplex, merk ik het volgende op. In figuur 10 op bladzijde 13 van de 

stikstofnotitie is een uitsnede opgenomen uit AERIUS Calculator, waarbij uit het 

bijschrift blijkt dat het gaat om de wijze waarop de aanlegfase van het clubgebouw en 

de tribune in het rekenmodel is gemodelleerd. Uit de uitsnede zelf blijkt dat de 

betreffende activiteiten gemodelleerd zijn op een locatie die ongeveer 35 meter ten 

oosten van het bouwvlak ten behoeve van het clubgebouw ligt, en dus op grotere 

afstand van het Natura 2000-gebied "Noordhollands Duinreservaat" dan genoemd 

bouwvlak. Gezien de korte afstand tot het Natura 2000-gebied, betwijfel ik echter of 

een en ander aanzienlijke gevolgen heeft voor de hoogte van de berekende 

stikstofdepositie in dat gebied. 

5.4.2 Over ige bezwaren 
Verstoring vanwege geluid 
Appellanten Wullems e.a. hebben bij het beroepschrift een (in hun opdracht 

opgestelde) notitie van Peutz gevoegd waarin nader is ingegaan op faunaverstoring 

vanwege de aspecten geluid en licht. In de notitie stelt Peutz dat de beoordeling van 

de geluidbelasting van het plan voor het Natura 2000-gebied "Noordhollands 

Duinreservaat" kwalitatief van aard is, terwijl de activiteiten op het beoogde 

sportcomplex volgens Peutz kunnen leiden tot een 40 dB-contour die op enkele 

honderden meters van het voetbalcomplex over het Natura 2000-gebied ligt. 

In paragraaf 4.3 van de plantoelichting (onder het kopje "Natuurnetwerk Nederland 

(NNN)") staat dat de binnenduinrand ten westen van het voetbalcomplex is 

aangewezen als NNN. Verder is vermeld dat de binnenduinrand van belang is voor 

diverse vogelsoorten die gevoelig zijn voor verstoring door geluid. Het plan leidt tot 

een beperkte toename van de geluidverstoring van deze vogelsoorten. In de 
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van het beoogde sportcomplex aangemerkt als natuurgebied. De lichtsterkte aldaar is 

op basis van de Richtlijn lichthinder vervolgens getoetst aan de grenswaarde van 2 lux 

(zie blz. 3 van de notitie). In de notitie zijn verschillende ontwerpvarianten 

doorgerekend die ter plaatse van de duinrand leiden tot een verlichtingssterkte die 

varieert tussen de 0,21 en 0,47 lux (zie blz. 5 van de notitie). Op basis daarvan is 

geconcludeerd dat de lichtsterkte voor fauna aanvaardbaar is (zie blz. 6 van de 

notitie). 

Ik merk op dat de 'grenswaarde' van 2 lux uit de Richtlijn lichthinder betrekking heeft 

op de verticale verlichtingssterkte op de gevel van een woning die in een 

omgevingszone ligt die als "natuurgebied" kan worden getypeerd. Het omgevingstype 

is daarbij dus mede bepalend voor de hoogte van de grenswaarde. De grenswaarde 

heeft, anders dan verweerder veronderstelt, geen betekenis voor de bescherming van 

natuur. 

Op basis van het Lichthinderonderzoek kan wel worden gesteld dat de strenge norm 

van 0,1 lux, op basis waarvan volgens Peutz geen effecten voor flora en fauna zijn te 

verwachten, slechts in geringe mate wordt overschreden. Alhoewel de gevolgen van 

die overschrijding inderdaad niet nader zijn onderzocht, is mij uit hetgeen appellanten 

hebben aangevoerd niet gebleken dat ter plaatse van de duinrand zodanig voor 

lichtverstoring gevoelige soorten voorkomen, dat aanleiding bestaat voor de stelling 

dat de lichtsterkte zal leiden tot negatieve effecten op die soorten. 
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» Al in een vroegtijdig stadium van het planvormingstraject is met de voetbalclubs 

afgesproken dat het gebruik van de scheidsrechtersfluit tijdens trainingen niet 

mogelijk is, omdat dit in de avondperiode tot geluidoverschrijdingen leidt. De 

voetbalclubs zijn hiermee akkoord. 

» In de aanvullende beoordeling voor de scheidsrechtersfluit (memo Rho van 4 

oktober 2017) zijn in de bijlage de resultaten voor alle woningen weergegeven. 

Met de voorgestelde maatregel wordt bij alle woningen aan de richtwaarden 

voldaan. 

« De verschillen tussen de resultaten in het aanvullend akoestisch onderzoek van 16 

januari 2017 en de memo aanvulling scheidsrechtersfluit van 4 oktober 2017 

worden veroorzaakt door de verschillen in de gehanteerde bronvermogens voor 

de scheidsrechtersfluit. In de memo van 4 oktober 2017 is aangegeven welke 

uitgangspunten zijn aangepast. 

« Het gebruik van de stillere fluit wordt geborgd met een maatwerkvoorschrift. 

Appellanten Gebr. Pepping vrezen dat het plan zal leiden tot een aantasting van een 

goede bedrijfsvoering en/of een goede woon- en leefomgeving. Zij verwijzen daarbij 

naar de notitie van Peutz die namens appellanten Wullems e.a. is ingebracht. 

In het verweerschrift staat over de beroepsgrond van Gebr. Pepping dat zij niet 

hebben gemotiveerd op welke wijze zij negatieve gevolgen van het plan ondervinden 

en op welke wijze er sprake zou zijn van een aantasting van een goede bedrijfsvoering 

en/of een goede woon- en leefomgeving. Voor de reactie op de notitie van Peutz 

verwijst verweerder naar hetgeen in het verweerschrift als reactie bij de 

beroepsgronden van appellanten Wullems e.a. uiteen is gezet. 

6.2 Akoestische onderzoeken 

Ten behoeve van het vorige plan zijn drie akoestische onderzoeken verricht. 

Rapport Rho 2 januari 2017 

Door Rho is op 2 januari 2017 het rapport "Akoestisch onderzoek sportvelden 

Egmond" opgesteld (zie deel 5, onderzoek inrichtingslawaai in het bijlagenboek bij de 

PlanMER, in bijlage 5 bij de plantoelichting). In dit rapport zijn voor het 

voetbalcomplex drie varianten beoordeeld, waarbij de ligging van de vijf geplande 

velden varieert. In het rapport is geconcludeerd dat bij alle varianten de 

langti jdgemiddelde beoordelingsniveaus (LA^LT) en de maximale geluidniveaus (LAmax) 

uit stap 2 van de VNG-brochure worden overschreden. Met name het gebruik van 
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een juridische kwestie; gelet op de onderzoeksvraag ga ik daar in dit verslag niet op 
in. 

6.3 STAB-verslag 40676 
In het voorgaande STAB-verslag is in paragraaf 4.4.2 geconstateerd dat aan de VNG-

richtwaarden voor het Ur.Ľr wordt voldaan, ook als rekening wordt gehouden met het 

geluid van de scheidsrechterfluit. Voor het L A m a x is geconstateerd dat er bij meerdere 

woningen overschrijdingen van de VNG-richtwaarde van 65 dB(A) optreden, 

veroorzaakt door het gebruik van de scheidsrechtersfluit. De mate van de 

overschrijdingen is afhankelijk van de hoogte van het bronvermogen van de 

scheidsrechtersfluit. In het verslag staat dat er geen overschrijdingen voor het LAmax 

optreden indien het bronvermogen van de scheidsrechtersfluit 116 dB(A) of minder 

bedraagt en dat dergelijke fluiten verkrijgbaar zijn. Er is ook geconcludeerd dat in het 

plan geen eisen zijn gesteld aan het maximaal toelaatbare bronvermogen van een 

scheidsrechtersfluit. 

6.4 Uitspraak 201801829/1/R1 
In de uitspraak van de Afdeling staat onder rechtsoverweging 12.1 dat de raad voor 

de door hem aanvaardbaar geachte geluidbelasting heeft aangesloten bij de in de 

VNG-brochure aanbevolen geluidniveaus voor het L A ^ L T van 50 dB(A) (voor een 

gemengd gebied) en 45 dB(A) (voor een buitengebied). Voor het L A m a x is een 

etmaalwaarde van 65 dB(A) aanbevolen. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de 

raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat bij deze geluidbelasting 

niet voor onaanvaardbare geluidhinder behoeft te worden gevreesd. Onder 

rechtsoverweging 12.1 staat verder dat de Afdeling geen aanleiding ziet voor het 

oordeel dat de maximale piekgeluidbelasting vanwege scheidsrechtersfluitjes niet zal 

worden geborgd, onder andere omdat de raad ter zitting heeft toegelicht dat een 

maatwerkvoorschrift zal worden opgelegd waarin een maximale bronvermogen van 

116 dB(A) is voorgeschreven. 

6.5 De gevolgen 
6.5.1 Het beroep van Wul lems e.a. 
Appellanten Wullems e.a. hebben een notitie van Peutz ingebracht (zie bijlage 7 bij 

het beroepschrift). In die notitie is ingegaan op het geluid van de scheidsrechtersfluit 

en de gevolgen daarvan voor het woon- en leefklimaat. In paragraaf 5.4.2 van dit 

verslag is reeds ingegaan op de in de notitie eveneens genoemde faunaverstoring 

vanwege het geluid van het voetbalcomplex. 
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en/of repeterende geluiden met een tonaal karakter, bijvoorbeeld bij een 

transformatorstation, een ventilator of een achteruitrijsignalering. 

Ook volgens de Duitse richtlijn VDI 3770 "Emissionskennwerte von schallquellen -

Sport- und Freizeitanlagen" is een toeslag niet aan de orde. Deze richtlijn wordt 

veelvuldig gehanteerd om de geluidproductie van sportwedstrijden te berekenen en is 

door Rho toegepast in het tweede en derde onderzoek voor het sportcomplex in 

Egmond aan den Hoef (zie paragraaf 4.4.2 van het voorgaande STAB-verslag). In de 

richtlijn staat voor verschillende geluidbronnen expliciet vermeld dat sprake is van een 

tonaal of impulsachtig karakter en dat voor die geluiden een toeslag moet worden 

toegepast; bijvoorbeeld bij motorsport (tonaal) en skateboarden (impulsachtig). 1 1 Bij 

de beschrijving van het geluid van een scheidsrechtersfluit is dat niet het geval. Ik leid 

daaruit af dat de VDI 3770 een scheidsrechtersfluit niet als tonaal of impulsachtig 

beoordeeld. 

Tot slot merk ik op dat ook uit de jurisprudentie geen aanwijzingen volgen dat het 

geluid als tonaal of impulsachtig beoordeeld zou moeten worden. Het geluid is in 

essentie een piekgeluid en moet als zodanig beoordeeld worden. Dat is ook 

gebruikelijk in de adviespraktijk. Gelet op het voornoemde ligt toepassing van een 

toeslag niet in de rede. 

Gebruik scheidsrechtersfluit bij trainingen 
In de notitie van Peutz wordt betwijfeld of het correct is dat Rho ervan is uitgegaan 

dat de scheidsrechtersfluit tijdens trainingen niet wordt gebruikt. Volgens Peutz is het 

juist gebruikelijk dat tijdens trainingen door de trainer een fluit wordt gebruikt. 

In het rapport van Rho van 16 januari 2017 is als uitgangspunt genomen dat op de 

doordeweekse trainingsdagen geen scheidsrechtersfluit wordt gebruikt. Dit vanwege 

de in het eerdere rapport (van 2 januari 2017) berekende overschrijdingen van de 

richtwaarde voor het LAmax vanwege het gebruik van de scheidsrechtersfluit in de 

avondperiode. Anders dan bij wedstrijden is het gebruik van een scheidsrechtersfluit 

tijdens trainingen niet noodzakelijk. Het uitgangspunt is echter niet vastgelegd in de 

planregels. In het verweerschrift staat wel dat in het planvormingstraject met de 

voetbalclubs is afgesproken dat de scheidsrechtersfluit tijdens trainingen niet mag 

worden gebruikt en dat de clubs daarmee akkoord zijn. Verweerder heeft 

desgevraagd het betreffende gespreksverslag uit 2016 met de voetbalclubs 

overgelegd (zie bijlage STAB-3). 

In de VDI 3770 wordt gesproken over "adjustment for tonality and informativeness" en "adjustment 
for impulsiveness". 
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6.5.2 Het beroep van Gebr . Pepp ing 
Appellanten Gebr. Pepping vrezen dat het plan zal leiden tot een aantasting van een 

goede bedrijfsvoering en/of een goede woon- en leefomgeving bij hun woning, maar 

onderbouwen dit niet concreet. Uit de akoestische rapporten van Rho volgt in ieder 

geval dat de geluidbelasting vanwege het gebruik van de sportvelden bij hun 

(bedrijfs)woning aan de Tijdverdrijfslaan 4 ruimschoots lager is dan de door 

verweerder gehanteerde richtwaarden uit de VNG-brochure: het L A R , L T tijdens een 

wedstrijddag bedraagt 25 dB(A) in de dagperiode en het LAmax bedraagt 48 dB(A). Dit 

betreft de situatie waarin gebruik wordt gemaakt van een stille scheidsrechtersfluit op 

de velden 2 en 3 (LwAmax - 116 dB(A), zie rapport Rho van 4 oktober 2018). Tijdens een 

trainingsdag is de geluidbelasting lager dan op een wedstri jddag. Geconcludeerd kan 

worden dat niet voor onaanvaardbare geluidhinder behoeft te worden gevreesd nu 

ruimschoots wordt voldaan aan de richtwaarden uit de VNG-brochure. Ik zie voorts 

niet in hoe het geluid van het voetbalcomplex de bedrijfsvoering kan belemmeren. 

Voor zover appellanten verwijzen naar de notitie van Peutz die door appellanten 

Wullems e.a. is ingebracht, verwijs ik naar de bespreking van deze notitie in de vorige 

paragraaf. 
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inzetten van financiële middelen die afkomstig zijn van andere projecten maakt de 

uitvoerbaarheid van het plan in beginsel niet anders. 

7.2 Bouwmogelijkheden 
7.2.3 Geschi lbeschr i jv ing 

LTO Noord voert aan dat als gevolg van de bouwmogeli jkheden die in de planregels 

worden geboden (art. 6.2.2.) een enorme "uiting van de aanwezigheid van het 

voetbalcomplex" mogelijk wordt gemaakt. Bij de beoordeling van de landschappelijke 

inpassing van het voetbalcomplex is geen rekening gehouden met die 

bouwmogeli jkheden. 

Verder voert LTO Noord aan dat artikel 6.3.1 het mogelijk maakt om met een 

omgevingsvergunning af te wijken van de toegestane bouwhoogten om zodoende 

hogere bouwhoogten te kunnen realiseren. Het toetsingskader voor het verkrijgen van 

een dergelijke vergunning is niet objectief en helder vastgelegd. Dit leidt tot 

rechtsonzekerheid. Voor de agrariërs is dit van belang daar met deze bepaling een 

hogere tribune gebouwd kan worden, hetgeen een relatie heeft met de gezondheid 

van de sporters/toeschouwers en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

agrarische gronden. 

Tevens wijst LTO Noord erop dat op grond van de artikelen 19 en 20 van de 

planregels het college de bevoegdheid heeft om bepaalde bouwmaten of -grenzen te 

vergroten o f t e wijzigen. Deze extra bouw- en gebruiksmogelijkheden leiden tot 

afwijkende ruimtelijke effecten die niet zijn meegenomen in de onderzoeken. LTO 

Noord stelt ook dat de uitvoerbaarheid op dit punt niet is aangetoond 

In het verweerschrift wordt in de eerste plaats opgemerkt dat de hiervoor beschreven 

bezwaren van LTO Noord niet eerder als zienswijze of als beroepsgrond zijn 

aangevoerd. Volgens verweerder kunnen deze bezwaren niet voor het eerst bij dit 

reparatieplan worden opgeworpen omdat het reparatieplan geen wijziging aanbrengt 

in de bouw- en gebruiksregels die LTO Noord noemt. 

Verder wordt opgemerkt dat de genoemde regels geen onaanvaardbare beperking 

van het gebruik geven of leiden tot een onacceptabele aantasting van het woon- en 

leefklimaat. Artikel 6.2.2 heeft namelijk alleen betrekking op bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde en op overkappingen (die maximaal 3 meter hoog mogen zijn). 

Verder is in dat artikel bepaald dat de oppervlakte van bouwwerken maximaal 15 m 2 

mag bedragen. Het gaat dus niet om een groot oppervlakte waardoor de 

landschappelijke inpasbaarheid wordt aangetast. 
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