
 
 

AANMELDINGSNOTITIE 
VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING  

 
Ten behoeve van de realisatie van één woning en één recreatie woning naast 

Voorstraat 54 in Egmond aan Zee. 
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  1.          INLEIDING 

1.1 Aanleiding  

In Egmond aan Zee ligt het perceel Voorstraat 54. Het perceel is gelegen langs de hoofdstraat 

van Egmond aan Zee, tegenover het statige verzorgingstehuis annex museum Prins Hendrik. Het 

perceel Voorstraat 54 is een locatie waar voorheen autobedrijf Genet gevestigd was. Het 

eigendom bestaat feitelijk uit twee aaneengesloten percelen: een woondeel en een bedrijfsmatig 

ingericht deel. Het plan bestaat om de bedrijfsbestemming weg te bestemmen en in de plaats 

daarvan een woonhuis en een recreatiewoning op te richten. Ter plaatse van de locatie van het 

bestaande woonhuis zal de mogelijkheid om een recreatiewoning te kunnen bouwen verdwijnen. 

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De 

gemeente Bergen is bereid medewerking te verlenen aan de planontwikkeling via een 

planologische procedure.  

 

1.2 Initiatiefnemer en bevoegd gezag  

De vormvrije m.e.r.-beoordeling vindt plaats op basis van informatie, die door de initiatiefnemer 

(in dit geval S.J. Genet) bij het bevoegde gezag (de gemeente Bergen) wordt ingediend.  

Op basis van de voorliggende vormvrije m.e.r.-beoordeling kan het bevoegd gezag besluiten of 

er sprake is van ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’, die het doorlopen van een m.e.r.-

procedure noodzakelijk maken.  

 

1.3 Leeswijzer  

In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde:  

1. de m.e.r.-(beoordelings)plicht en de inhoudelijke en procedurele vereisten (hoofdstuk 2);   

2. beoordeling aan de hand van de kenmerken en de plaats van de activiteit (hoofdstuk 3);  

3. beoordeling aan de hand van de kenmerken van de milieugevolgen (hoofdstuk 4);   

4. conclusies (hoofdstuk 5).  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2. M.E.R.-(BEOORDELINGS)PLICHT  

 

2.1 Is de activiteit m.e.r.-(beoordelings) plichtig? 

De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en 

vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een 

plan of besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingsplan of vergunning. De wettelijke 

eisen ten aanzien van m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. In 

de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. wordt een onderscheid gemaakt in activiteiten die 

m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C-activiteiten), activiteiten die m.e.r.- 

beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activiteiten) en activiteiten die wel zijn 

opgenomen in de D-lijst, maar in omvang kleiner zijn dan de opgenomen drempelwaarden. 

Voor deze laatste categorie geldt een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

 

Het kleinschalige woningbouwproject is een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit conform 

categorie D 16.1 van het Besluit m.e.r.: ‘ 

De omvang van de voorgenomen ontwikkeling (1 woning en 1 recreatiewoning) is kleiner dan 

de drempelwaarde voor een m.e.r.-beoordeling (2000 woningen of 100 ha). Conform de m.e.r.-

regelgeving leidt dit tot de noodzaak tot het uitvoeren van een zogenaamde vormvrije m.e.r.-

beoordeling (stedelijk ontwikkelingsproject minder dan 2000 woningen). 

 

Voor activiteiten onder de drempelwaarde van bijlage D bestaat sinds de wijziging van het 

Besluit m.e.r. van 1 april 2011 de verplichting tot een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Ook daarbij concludeert het bevoegd gezag (bijv. op basis van een aanmeldingsnotitie) of er 

wel of geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. Als blijkt dat aanzienlijke 

nadelige milieugevolgen niet zijn uit te sluiten, is alsnog een volledige m.e.r.-beoordeling of 

m.e.r.-procedure nodig. 

 

2.2 Procedure 

De voorliggende aanmeldnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het 

milieu en geeft een conclusie omtrent de noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling betekent, dat er géén MER wordt opgesteld, tenzij er sprake is van 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt is dus: 'Nee, tenzij....' 

 

De 'belangrijke nadelige gevolgen' moeten worden beoordeeld op basis van het toetsingskader 

van bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling (85/337/EEG en latere 

wijzigingen). Bijlage III noemt drie hoofdthema's: 

1. de kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico van 

ongevallen); 

2. de plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu); 

3. de kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik, de orde van grootte en 

waarschijnlijkheid van het effect). 

 

Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden, naar aanleiding van 

een wijziging van de Europese Richtlijn m.e.r. Deze wijziging heeft tot gevolg dat voor elke 

vergunningsaanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is de volgende 

procedure-stappen doorlopen moeten worden: 

1. door de initiatiefnemer moet een aanmeldingsnotitie worden opgesteld; 

2. het bevoegd gezag moet binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit 

besluit moet genomen zijn voor de ter inzage legging van het ontwerp-besluit; 

3. het besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden, maar wel via andere 

(digitale) kanalen; 

4. het (vormvrije)-m.e.r.-beoordelingsbesluit moet onderdeel zijn van de 

vergunningaanvraag. 
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In het kader van de bestemmingsplanprocedure is deze aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-

beoordeling opgesteld en doorlopen. De onderzoeken waar in deze notitie naar verwezen 

wordt, zijn als bijlagen opgenomen bij het bestemmingsplan ‘Voorstraat 54 Egmond aan Zee’ . 

Deze aanmeldingsnotitie is tevens als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 
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3. DE KENMERKEN EN DE PLAATS VAN HET PROJECT  

 

3.1 De kenmerken van het project  

3.1.1 Beschrijving van het project  

Het initiatief bestaat uit het realiseren van één nieuw woonkavel met daarop de mogelijkheid om 

een recreatiewoning te bouwen. Mogelijkheid om een recreatiewoning te bouwen wordt 

verplaatst van het perceel Voorstraat 54. Hiertoe wordt de bedrijfsbestemming welke tussen 

Voorstraat 52 en 54 is gelegen ombestemd naar Wonen. Op het perceel Voorstraat 54 zal de 

bestaande woning gehandhaafd blijven en de mogelijkheid om een recreatiewoning te kunnen 

bouwen verdwijnen. Het kavel is dusdanig ruim opgezet dat het ruimte biedt voor één nieuwe 

woning en één  recreatiewoning, waarvan de inpassing stedenbouwkundig goed mogelijk is. De 

bouwhoogte van de nieuwe woningen wordt afgestemd op de goot- en bouwhoogte van 

omliggende woningen. Dit is 7 meter en respectievelijk 10 meter. 

 

De nieuwe woning wordt ontsloten via de Voorstraat. De recreatiewoning via de 

Wilhelminastraat.  

Hoe de woning en recreatiewoning er exact uit komt te zien zal in de omgevingsvergunningfase 

nader worden uitgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Het project 

 

3.1.2 Cumulatie met andere projecten  

Er is geen sprake van cumulatie met andere projecten. 

 

3.1.3 Gebruik natuurlijke hulpbronnen  

De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke 

hulpbronnen. Er is sprake van een ruimtebeslag dat grotendeels overeenkomst met het huidige 

gebruik. Tijdens de bouw- en heiwerkzaamheden is grondverzet nodig. Tijdens de gebruiksfase 

zal elektriciteit en water nodig zijn.  
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3.1.4 Productie van afvalstoffen  

De woning en recreatiewoning maken gebruik van het huidige afvalophaalsysteem in de wijk. 

Dit is voldoende voor de beoogde ontwikkeling. Tijdens de realisatiefase en gebruiksfase vindt 

er geen productie van stoffen plaats die leiden tot gevaarlijke of milieubelastende (afval)stoffen. 

Bij zowel de aanleg als bij de ingebruikname de woning en recreatiewoning, zijn ten aanzien 

van de productie van afvalstoffen voornamelijk de aspecten bodem, geluid en luchtkwaliteit van 

belang. Deze aspecten worden nader beschreven in hoofdstuk 4.  

 

3.1.5 Verontreiniging en hinder 

De ontsluiting in het gebied blijft dezelfde. De Voorstraat is een gebiedsontsluitingsweg. De 

toegestane snelheid is ter hoogte van de planlocatie 50 km/u. De realisatie van de extra woning 

en recreatiewoning op de planlocatie is zo beperkt dat de overlast voor de omgeving van extra 

auto’s beperkt zal zijn. Te meer omdat op het eigen erf geparkeerd kan worden. Bovendien 

verdwijnt een bedrijfsbestemming die in potentie meer verkeer genereert.  

Zowel tijdens de bouw als daarna zijn de aspecten waterhuishouding, bodem, verkeer, geluid, 

ecologie, archeologie en luchtkwaliteit van belang. Deze aspecten worden in hoofdstuk 4 nader 

beschreven.  

 

3.1.6 Risico van ongevallen en veiligheid 

Het beoogde bouwplan zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden 

geen extra gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. Op de planlocatie neemt 

het aantal woningen met één toe. Het aantal recreatiewoningen blijft in potentie gelijk omdat dit 

planologisch recht wordt verplaatst. De bereikbaarheid van de woning en recreatiewoning 

voldoet aan het handboek bluswatervoorziening en bereikbaarheid van de Nederlandse 

Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. 

 

3.2 De plaats van het project  

Het plangebied is zowel gelegen aan de Voorstraat als de Wilhelminastraat in Egmond aan Zee 

(zie figuur 2 en 3). De Voorstraat is de invalsweg van Egmond aan Zee. De oorspronkelijke 

bebouwing aan de Voorstraat is veelal in de periode 1900-1940 tot stand gekomen. De 

bebouwing, zowel vrijstaande woningen als appartementen, is meestal in de rooilijn gebouwd. 

Op sommige plekken verspringt deze rooilijn. De bebouwing is redelijk dicht op elkaar en dicht 

op de rooilijn gebouwd, waardoor er een besloten karakter ontstaat. Dit besloten karakter wordt 

versterkt doordat de bebouwing met de entrees op de straat is georiënteerd. Opvallend element 

in het gebied is de Prins Hendrik Stichting, een oorspronkelijk rusthuis voor oud-zeelieden. Dit 

gebouw is prominent in het gebied aanwezig, zowel qua grootte als qua architectuur en ligt 

tegenover het plangebied. Het perceel ligt centraal in de bebouwde kom en bestaat uit twee 

kadastrale percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 982 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Ligging van het plan gebied in Egmond aan Zee 
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Figuur 3 Ligging van het plan gebied in Egmond aan Zee 
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4. DE KENMERKEN VAN HET POTENTIELE EFFECT 

 

De voorgenomen ontwikkeling kan invloed hebben op het milieu. In dit hoofdstuk zijn de 

milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling beschouwd. Per milieuaspect is een conclusie 

opgenomen.  

 

4.1 Ecologie 

De op de planlocatie aanwezige natuurwaarden zijn in 19 december 2018 door Els en Linde 

beoordeeld.  

 

Beschermdesoorten  

Om de effecten op beschermde planten en dieren in beeld te brengen is er door Els & Linde 

een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 2 van de 

toelichting van het ebstemmingsplan. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat er 

geen beschermde soorten worden verwacht. 

 

Vanuit de ontwikkeling zal geen effect ontstaan op de doelstellingen van de Natura 2000. Er is 

geen vergunning van de Wet natuurbescherming nodig of een verklaring van geen bedenkingen 

voor het voornemen. Er is geen aanvullend onderzoek nodig.  

 

Gebiedsbescherming  

Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die zijn 

aangewezen als Natura 2000-gebied.  

De planlocatie wordt omsloten door woonbebouwing. Egmond aan Zee wordt omgeven door het 

Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat. Vanaf de planlocatie gemeten ligt het Natura 

20000-gebied op circa 180 meter ten noorden en op circa 460 meter ten zuiden van de 

planlocatie. Het Natura 2000-gebied valt eveneens onder de gebieden die zijn aangewezen als 

Natuurnetwerk Nederland. Via de Natura 2000 zijn gebieden beschermd van internationaal 

belang. Voor deze gebieden zijn doelstellingen geformuleerd voor het behoud van habitats en 

planten en dieren. Deze Natura 2000-gebieden zijn ook beschermd tegen invloeden van buiten, 

zoals stikstofdepositie en grondwaterstromen. Voor de functie waardoor de depositie van 

stikstofverbindingen toeneemt, is een berekening van de effecten uitgevoerd. Uit de berekening 

(zie bijlage 1) blijkt dat er tijdens de gebruiksfase geen sprake is van een verhoging van de 

depositie op de Natura 2000-gebieden. Tijdens de bouwfase is er wel sprake van een tijdelijke 

lichte verhoging. Deze verhoging kan intern gesaldeerd worden door het gebruik als garage 

bedrijf te beëindigen. Gelet op de tijdelijke verhoging van de stikstofdepositie op natura 2000 

gebieden is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Deze vergunning 

is aangevraagd bij de provincie Noord-Holland (lees: de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

die deze taak voor de provincie uitvoert). Deze aanvraag Wet natuurbescherming is 

losgekoppeld van de planologische procedure. Deze insteek is in lijn met het besluit van het 

college van 12 mei 2020. 

 

Vanwege de afstand tussen het Natura 2000-gebied en de planlocatie en de aard van de 

werkzaamheden kan een effect van andere oorzaken, zoals geluid, licht of grondwaterstromen, 

op voorhand worden uitgesloten. 

 

Conclusie  

• Er zijn met onderhavige ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 

ten aanzien van het aspect ecologie, behoudens een tijdelijke lichte verhoging van de 

stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden. Deze tijdelijke lichte verhoging kan intern 

gesaldeerd worden. Hiervoor is een Wnb vergunning aangevraagd. 
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• Bij de realisatie van de nieuwbouw wordt rekening gehouden met de gestelde zorgplicht. 

Indien tijdens de verbouwing beschermde soorten worden aangetroffen dienen, in overleg 

met de gemeente, de voor de soort geschikte compenserende maatregelen te worden 

getroffen.  

 

 

4.2 Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie  

In het jaar 977 zou achter de duinen het dorp Egmond aan Zee zijn ontstaan. Het verhaal wil 

dat ene Walgerus, een herenboer uit Egmond-Binnen tien huizen zou hebben gebouwd voor 

een aantal arme gezinnen. Deze mochten er voor niets wonen en hadden recht om in zee te 

vissen op voorwaarde dat ze wel aan de abdij in Egmond-Binnen tien procent van hun 

visvangst zouden afstaan. Ook zou hij het kerkje hebben gesticht wat nu de huidige Oud-

Katholieke St. Agnes kerk is. Het kerkje zou hij ter ere van de Heilige Agnes hebben gebouwd. 

Egmond aan Zee ontwikkelde zich daarna tot een echt vissersdorp. In figuur 12 is een 

afbeelding opgenomen van Egmond aan Zee in 1866. 

 

Door stormen en erosie van de kust zijn in de loop der eeuwen diverse westelijke delen van het 

dorp in de zee verdwenen. Bij de Allerheiligenvloed van 1 november 1570 gaat het om 50 

huizen. En bij de Kerststorm van november 1741 worden 36 huizen en de Hervormde kerk de 

zee ingesleurd. De huidige Hervormde kerk wordt in 1746 dan ook hoog en droog aan de 

oostkant gebouwd. Ook in 1905, in 1976 en in 1990 is er nog veel kustafslag door stormen. 

 

Rond 1900 raakt Egmond aan Zee in trek als badplaats. Er verrijzen talloze hotels en luxe 

eetsalons. Én er komen 'koloniehuizen' waar 'bleekneusjes' uit de grote steden een vakantie 

kunnen doorbrengen in de gezonde zeelucht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet een groot 

deel van de inwoners het dorp verlaten, omdat de Duitsers de Atlantikwall aanleggen langs de 

hele westkust van Nederland en de andere door hen bezette Noordzeekust-landen, als 

verdediging tegen de geallieerden. Een deel van het dorp wordt afgebroken voor de aanleg van 

bunkers, loopgraven en versperringen. Na de oorlog wordt het dorp weer herbouwd  

 

Hoewel het oude vissersdorp vooral na 1945 op grote schaal is uitgebreid en gemoderniseerd, 

wordt het karakter nog sterk bepaald door het 'leven met de zee'. Dat blijkt uit de herinneringen 

aan het visserijverleden (vissershuisjes, Vissersmonument, Museum van Egmond) en uit de 

aanwezigheid van het reddingstation van de KNRM. Ook de monumentale Prins 

Hendrikstichting (tegenover het plangebied) en de voormalige koloniehuizen, zoals Zwartendijk, 

refereren aan deze oude band. Het toerisme is langs de Voorstraat, de Zeeweg en de 

Boulevard sterk aanwezig. 

 

Archeologie 

Door de Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland is er in het verleden een 

bureauonderzoek naar de archeologische waarde van Egmond aan Zee uitgevoerd (SCENH-

rapport cultuurhistorie 17). De historische kern van Egmond aan Zee, deels in het deelgebied 

zeefront en deels in het deelgebied dorpskern gelegen, is in de archeologische databank 

ARCHIS (archeologisch informatiesysteem) aangegeven als van hoge waarde. Deze aanwijzing 

is gedaan op basis van de begrenzing van de dorpsbebouwing van circa 1850. 

 

Op basis van verschillende bureauonderzoeken van de Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed 

Noord-Holland is een algemene beleidskaart opgesteld voor de hele gemeente Bergen, waarin 

de verschillende archeologische regimes zijn opgenomen. De van toepassing zijnde 

archeologische regimes zijn vertaald naar de regels door middel van de dubbelbestemmingen 

'Waarde - Archeologie - II en - III'. Het plangebied ligt in de zone waarbij voor plannen met een 

oppervlakte van meer dan 2.500 m2 en een diepte van 40 centimeter rekening gehouden dient 
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te worden met archeologie. Het plangebied is aanzienlijker kleiner, bovendien mag niet het hele 

plangebied bebouwd worden zodat het uitvoeren van archeologisch onderzoek niet 

noodzakelijk is. In het bestemmingsplan is de archeologische regeling uit het bestemmingsplan 

‘Kernen Egmond’ overgenomen. 

 

Conclusie  

Archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor de realisatie van het plan. 

 

4.3 Water 

Na realisatie van het bouwvoornemen zal de hoeveelheid erfverharding niet toenemen. Dit 

omdat het een inbreilocatie betreft en het perceel momenteel al 100% verhard is. Mogelijk 

neemt de hoeveelheid erfverharding zelfs af. Dit is echter afhankelijk van de toekomstige 

indeling van de tuin. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert een 

beleidsregel dat er geen watercompensatie hoeft plaats te vinden als een eventuele toename 

aan verhard oppervlak onder de 800 m2 blijft. Er wordt, in verband met het bouwplan geen 

oppervlaktewater op of nabij het perceel gedempt.  

 

De te bouwen woning en recreatiewoning liggen niet in de invloedssfeer van een door het 

Hoogheemraadschap aangewezen waterkering. Op dit aspect is de keur derhalve niet van 

toepassing.  

 

Het plangebied bevindt zich binnen de signaleringszone van een rioolpersleiding van het 

hoogheemraadschap. De leiding zelf loopt onder de Voorstraat. De ligging binnen de 

signaleringszone houdt in dat beperkingen kunnen gelden ten aanzien van eventuele 

(bouw)werkzaamheden. Het is binnen deze zone niet zonder overleg toegestaan om objecten 

te plaatsen of werkzaamheden uit te voeren die een risico vormen voor het functioneren van de 

rioolpersleiding, zoals:  

- het planten van bomen en/of diepwortelende beplanting  

- het uitvoeren van zware transporten;  

- het opstellen van materieel op het tracé van de leiding;  

- de opslag van (zwaar) materiaal;  

- het werken aan- en/of realiseren van werken boven het tracé van de leiding;  

- het graven of heien nabij de leiding.  

 

Indien er sprake is van dergelijke werkzaamheden, of wanneer er andere activiteiten worden 

uitgevoerd die op enige wijze schade zouden kunnen toebrengen aan de rioolpersleiding, zal 

vroegtijdig contact op worden genomen met het hoogheemraadschap.  

 

De uitgangspunten ten aanzien van 'waterkwaliteit' en 'afvalwaterketen' uit het resultaat van de 

watertoets zullen bij de bouw van de woningen in acht genomen worden  

 

Conclusie  

• Het onderwerp water vorm geen belemmering voor realisatie van het plan. 

 

4.4 Milieuzonering 

In de omgeving van de nieuwe woningen liggen geen bedrijven die hinder veroorzaken. De 

woning en recreatiewoning veroorzaken zelf ook geen hinder voor de omgeving.  

 

Conclusie  

Er zijn met onderhavige ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten 

aanzien van het aspect milieuhinder.  

 

4.5 Bodem 
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Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de bovengrond in de kwaliteitsklasse Wonen en de 

ondergrond in Landbouw en natuur. Uit de controle van het Bodemloket en het 

bodeminformatiesysteem van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) blijkt dat op onderhavige onderzoekslocatie 

geen 

gegevens bekend zijn over uitgevoerde bodemonderzoeken en/of bodembedreigende 

activiteiten. Op 

het naastgelegen perceel (Voorstraat 52) is het volgende bodemonderzoek uitgevoerd: 

 

Verkennend bodemonderzoek op het perceel aan de Voorstraat 52 te Egmond aan Zee 

(HB Adviesbureau, kenmerk 2956A1, d.d. 12 oktober 2000) 

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de destijds voorgenomen aanvraag van een 

bouwvergunning. De bovengrond was matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met 

diverse metalen, PAK EOX en minerale olie. De ondergrond was niet verontreinigd. Het 

grondwater was ten hoogste licht verontreinigd. Het uitvoeren van vervolgonderzoek werd niet 

noodzakelijk geacht. 

Uit de rapportage is gebleken dat op het perceel nummer 54 een ondergrondse brandstoftank 

gelegen was, welke op 1 september 1997 door een KIWA-erkend bedrijf is gesaneerd. Hierover 

is geen informatie bekend bij zowel de RUD NHN als het bodemloket. 

 

Om vast te stellen of de bodemkwaliteit geschikt is voor het voorgenomen gebruik is op 15 

februari 2019 een bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd (zie bijlage 3). Op basis van 

dit onderzoek wordt geconcludeerd dat: 

o de baksteenhoudende grond is licht verontreinigd met lood en zink. De overige grond is 

niet verontreinigd; 

o indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit wordt de baksteenhoudende grond 

ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse Wonen. De overige grond wordt ingedeeld in de 

klasse Landbouw en natuur. 

o het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte parameters. 

o voor werkzaamheden in de grond is conform de CROW 400 de basishygiëne van 

toepassing; 

o de veiligheidskundige van de uitvoerende partij voorafgaand aan de uitvoering van de 

werkzaamheden een definitieve uitspraak dient te doen. 

 

Op basis van deze conclusies is de eind conclusie dat uit de resultaten van het uitgevoerde 

onderzoek blijkt dat er geen beperkingen aanwezig zijn voor de voorgenomen nieuwbouw op de 

locatie. 

 

Conclusie  

Vanuit het oogpunt van bodem bestaan geen belemmeringen voor realisatie van het plan.  

 

4.6 Geluid 

De te realiseren woningen betreffen een geluidsgevoelige bestemming in de zin van de Wet 

geluidhinder. De Voorstraat is een 50 km/uur weg, zodat formeel hier geen sprake is van een 

wettelijke geluidzone.  

 

De akoestische situatie van het plan nader onderzocht door Sound Force One. Uit de 

berekeningen volgt dat de voorkeurswaarde van 48 dB met aftrek conform artikel 110g Wgh als 

gevolg van de Voorstraat wordt overschreden en maximaal 63 dB op de voorgevel van de 

woning bedraagt. De maximale grenswaarde voor stedelijke situaties van 63 dB wordt niet 

overschreden. Uit de onderbouwing in het akoestisch onderzoek blijkt dat de realisatie van 

bron- of overdrachtsmaatregelen niet doelmatig zijn of op stedenbouwkundige bezwaren 

stuiten. Middels een gevelweringsonderzoek zal moeten worden aangetoond of voldaan wordt 
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aan de eisen uit het Bouwbesluit. De woning voldoet aan de voorwaarden van het lokale hogere 

waarde beleid van de gemeente Bergen en beschikt over een geluidluwe zijde en buitenruimte. 

Tegelijkertijd met de bestemmingsplanprocedure zal een hogere waarde procedure worden 

doorlopen.  

 

De recreatiewoning is geen geluidgevoelige bestemming en behoeft alleen getoetst te worden 

in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Ter plaatse van de recreatiewoning wordt 

voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB.  
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Conclusie  

Vanuit het oogpunt van geluid bestaan, als de hogere waarde procedure wordt doorlopen, geen 

belemmeringen voor realisatie van het plan.  

 

4.7 Luchtkwaliteit 

In artikel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn eisen aan de luchtkwaliteit gesteld. De wet 

noemt “gevoelige bestemmingen”(zoals scholen en kinderdagverblijven) en maakt onderscheid 

tussen projecten die “in betekende mate” (IBM) en “niet in betekende mate”(NIBM) leiden tot 

een verslechtering van de luchtkwaliteit. Tevens is voorzien in het zogenaamde Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Met de projecten “niet in betekende mate” van 

de Wet luchtkwaliteit is in de NSL rekening gehouden. In de NSL is het begrip “niet in 

betekenende mate” gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor fijn stof en stikstofdioxide.  

Samengevat kan worden gesteld dat de huidige lokale luchtkwaliteit (ruim) voldoet aan de 

wettelijke normen. Op grond van de Regeling niet in betekende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen 

vrijgesteld van toetsing. De planontwikkeling beoogt de realisatie van 1 woning en 1 

recreatiewoning, waardoor het ver onder de getalsmatige grens van de Regeling NIBM blijft.  

 

Conclusie  

Er zijn met onderhavige ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten 

aanzien van het aspect luchtkwaliteit.  

 

4.8 Externe veiligheid 

Het aspect Externe veiligheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. Bij externe 

veiligheid gaat het om de veiligheid van mensen in een plangebied in relatie tot de opslag, het 

gebruik, de productie en het transport van gevaarlijke stoffen in of nabij het plangebied, voor 

zover die activiteiten risico’s voor de bevolking kunnen geven.  

 

Volgens de risicokaart Noord-Holland zijn verder in de directe omgeving geen risicovolle 

objecten waar te nemen. Er vindt in of nabij het gebied geen transport van gevaarlijke stoffen 

plaats.  

 

Conclusie  

Vanuit het oogpunt van externe veiligheid bestaan er geen belemmeringen voor realisatie van 

het plan 

 

4.9 Verkeer 

Met de realisatie van de nieuwe woning aan de Voorstraat worden er geen nieuwe inritten 

gecreëerd. Wel wordt de bestaande inrit aan de Voorstraat enkele meters naar het westen 

verplaatst. Dit vanwege de situering van de nieuwe woning. Omdat er al sprake is van een 

bestaande inrit gaat de aanwezigheid van de inrit niet ten koste van openbare 

parkeergelegenheid of de verkeersveiligheid.  

 

Op eigen terrein zal in voldoende parkeergelegenheid worden voorzien. 

 

Conclusie  

Vanuit het oogpunt van verkeer bestaan er geen belemmeringen voor realisatie van het plan 

 

4.10 Duurzaamheid 

Er wordt gestreefd naar een energiezuinig project. Per 1 januari 2015 is de EPC-eis aan de 

energieprestatie van gebouwen aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. De aanpassing 

betekent een aanscherping van de eis van 20% tot 50%. Voor woningen geldt een EPC-eis van 
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0,4. Dit is de minimale wettelijke eis. In overleg met de toekomstige eigenaren zullen de 

mogelijkheden voor een scherpere norm besproken en vormgegeven worden. 

 

Naast de verplichting om aan te tonen dat een nieuw gebouw voldoet aan de EPC-eisen geldt 

de verplichting om bij oplevering van het gebouw een geldig energielabel te overhandigen aan 

de koper.  

 

Per 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie (VET) van kracht geworden. Het is vanaf 

1 juli 2018 wettelijk niet meer toegestaan om nieuwbouw met aardgasaansluiting te realiseren. 

Dit betekent dat de woningen aardgasvrij worden gebouwd. Zonnepanelen op het dak zijn een 

zeer belangrijke manier om zelf elektriciteit op te wekken. Het is verstandig om hier met de 

situering van de woningen en de vorm/uitvoering van het dak rekening mee te houden. Dit zijn 

punten die met de potentiele kopers besproken worden. 

 

Het materiaalgebruik zal er op gericht zijn zo min mogelijk uitlogende materialen te gebruiken, 

hout met een FSC keurmerk toe te passen en zoveel mogelijk gebruik te maken van materialen 

die van gerecyclede bron afkomstig zijn en die in de toekomst weer te recyclen zijn.  
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5. CONCLUSIE 

 

Gelet op de onderzoeksresultaten in hoofdstuk 4 blijkt dat er geen belemmeringen zijn in het 

kader van ecologie, cultuurhistorie en archeologie, water, milieuzonering, bodem, geluid, 

luchtkwaliteit, externe veiligheid verkeer en duurzaamheid om medewerking te verlenen aan de 

voorgenomen ontwikkeling aan de Voorstraat. Er is geen nader onderzoek noodzakelijk.  

 

Uit deze vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen sprake is van bijzondere 

omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie van onderhavig plan, die zouden 

kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter plaatse. Voor de meeste 

milieuaspecten geldt dat er geen nadelige effecten optreden, dan wel dat deze effecten met 

mitigerende maatregelen worden beperkt, zodat wordt voldaan aan de geldende wet- en 

regelgeving.  Geconcludeerd kan worden dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is.   

 

 

 


