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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding

In de gemeente Bergen is sprake van een groot woningtekort. Zowel het in opdracht van de
gemeente uitgevoerde schaarste-onderzoek als het meer recent verrichte behoefte-onderzoek
laten dit zien. Het woningtekort veroorzaakt de in de gemeente ervaren vergrijzing gedreven krimp,
die vervolgens zorgt voor afnemend draagvlak voor voorzieningen. Om die reden heeft de
gemeenteraad in haar formatieakkoord en focusagenda een forse ambitie neergelegd op het gebied
van woningbouw. Om het woningtekort op te kunnen lossen zijn diverse locaties aangewezen waar
woningen gebouwd kunnen worden. Het college heeft vanuit de gemeenteraad de opdracht deze
locaties, waaronder de locaties binnen dit bestemmingsplan, tot ontwikkeling te brengen.
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is de wens om twee locaties voor
woningbouw in de gemeente Bergen te realiseren. Het toevoegen van met name betaalbare
woningen voor de inwoners van de Egmonden is in de gemeente Bergen één van de speerpunten
van zowel de gemeenteraad als het college. In dit bestemmingsplan zijn de woninglocaties Egmond
aan den Hoef Oost met maximaal 150 woningen en de Egmond Binnen Zuid met maximaal 100
woningen opgenomen. Daarnaast is het gebied Egmond aan den Hoef Noord in dit
bestemmingsplan meegenomen.
Voor de drie locaties is in november 2020 een ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd. Naar
aanleiding van de ontvangen zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan heeft de gemeente
Bergen in overleg met de bewoners, de grondeigenaren, de provincie en andere belanghebbenden
de woningbouwplannen nader uitgewerkt en fijn geslepen. Met de bewoners van Egmond aan den
Hoef en Egmond Binnen is een uitgebreid participatietraject gevolgd, onder andere via de
interactieve Week van Egmond, enquêtes en informatieavonden. Daarnaast heeft een groot aantal
onderzoeken op het gebied van woningbehoefte, verkeer, landschappelijke inpassing en milieu
plaats gevonden om de keuzes nader te kunnen onderbouwen.
Voor de locaties Egmond aan den Hoef Oost en Egmond Binnen Zuid heeft dit proces geleid tot
overeenstemming over de ruimtelijke kaders voor duurzame, klimaatadaptieve en landschappelijk
ingepaste woonwijken met betaalbare woningen voor de Egmonders. Deze ruimtelijke kaders zijn
vastgelegd in dit bestemmingsplan.
Tijdens het proces is op basis van het draagvlak onder omwonenden, de eigendomsposities en de
planologische haalbaarheid besloten om de locatie Egmond aan den Hoef Noord en een deel van de
locatie Egmond-Binnen Zuid voor nu uit het bestemmingsplan te halen.
Voor de locatie Egmond aan den Hoef Noord komt in het vastgestelde bestemmingsplan de
bestemming Wonen uit het ontwerp-bestemmingsplan te vervallen. De locatie behoudt de huidige
agrarische bestemming, waarin ook bollenteelt mogelijk is.
Deze locaties zijn wel opgenomen in de ontwikkelvisie die gelijktijdig aan de raad ter vaststelling
wordt aangeboden. Die ontwikkelvisie geeft aan hoe en onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld
extra participatie of een betere verkeerstechnische ontsluiting) deze locaties op een later moment
binnen de dan geldende provinciale regels ontwikkeld kunnen worden.
NL.IMRO.0373.BPDorpDuin2022-VG01
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1.2

Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied bestaat uit een drietal locaties binnen de gemeente Bergen. De locaties bevinden
zich aan de rand van een woonkern, waarbij minimaal één zijde van het plangebied hier direct
tegenaan ligt.
Egmond-Binnen Zuid
De locatie Egmond-Binnen Zuid ligt direct ten zuiden van de woonkern Egmond-Binnen. De percelen
binnen de beoogde locatie staan kadastraal bekend als Gemeente Egmond-Binnen, Sectie C,
nummers 2478 en 2857.

Ligging en begrenzing Egmond-Binnen Zuid

Egmond aan den Hoef Oost
Het plangebied Egmond aan den Hoef Oost ligt aan de oostzijde van de kern Egmond aan den Hoef.
Aan de westzijde grenst het gebied aan de woonwijken bij de Willem Alexanderstraat en Sabine van
Beierenlaan. Aan de zuidzijde loopt de provincialeweg N512/Hoeverweg. Aan de noordzijde wordt
het gebied begrensd door de kleinschalige agrarische gronden ten zuiden van het bebouwingslint
Zandweg. Aan de oostzijde loopt het plangebied over in het open agrarisch gebied van de
strandvlakte. De percelen binnen de beoogde locatie staan kadastraal bekend als Gemeente
Egmond-Binnen, Sectie A, nummers 160, 3073, 3074, 158, 2520, 2523 en 2940.
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Ligging en begrenzing locatie Egmond aan den Hoef Oost

Egmond aan den Hoef Noord
De locatie Egmond aan den Hoef Noord ligt direct ten noorden van de woonkern Egmond aan den
Hoef. De percelen binnen de beoogde locatie staan kadastraal bekend als Gemeente EgmondBinnen, Sectie E, nummers 622, 816, 823, 1451, 1805, 1806, 1859, 1961.

Ligging en begrenzing locatie Egmond aan den Hoef Noord
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1.3

Vigerende bestemmingsplannen

Voor de plangebieden is het vigerende bestemmingsplan ´Landelijk Gebied´, zoals vastgesteld op 26
oktober 1998, van toepassing.
De betreffende locaties zijn bestemd ten behoeve van agrarische doeleinden. De geldende
bestemmingen binnen het plangebied zijn ‘Open agrarisch gebied’, ‘Agrarisch gebied met
landschappelijke en natuurlijke waarden’ en ‘Agrarisch-Landschapsontwikkeling’. Deze
bestemmingen staan de uitoefening van een (volwaardig) agrarisch bedrijf toe, waarbij het mogelijk
is een bedrijfswoning te bouwen. De ontwikkeling van woningbouw is niet passend binnen de regels
van de vigerende bestemmingsplannen.

1.4

Leeswijzer

De toelichting is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de
huidige situatie van het plangebied, waarna in hoofdstuk 3 de beoogde toekomstige situatie wordt
weergegeven. Een beschrijving van het relevante beleidskader op Rijks-, provinciaal- en
gemeentelijk niveau staat in hoofdstuk 4. Vervolgens komen in hoofdstuk 5 de milieukundige
randvoorwaarden en onderzoeken aan de orde. De juridische opzet van het plan staat in hoofdstuk
6. De economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid worden in hoofdstuk 7 beschreven.
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2.

BESTAANDE SITUATIE

2.1

Ontstaansgeschiedenis

Het tot de gemeente Bergen behorende gebied is ontstaan onder eeuwenlange invloed van wind en
water. Door de eeuwen heen is er een stelsel van oude strandwallen gevormd, die door de zee zijn
opgeworpen. Vervolgens zijn deze strandwallen door de wind verder gevormd en uiteindelijk door
de mens benut. Zij vormden in de geschiedenis de hogere delen in het landschap, waarop de
ontwikkelingen zich continu hebben voortgezet.
Egmond-Binnen
De kern Egmond-Binnen is het oudste dorp van de drie Egmonden (Egmond-Binnen, Egmond aan
den Hoef en Egmond aan Zee) binnen de gemeente Bergen. Rond het aldaar gestichte
Benedictijnerklooster ontstond een dorpje. Het was de tijd waarin de Hollandse graven voortdurend
strijd leverden met de Westfriezen. De omgeving van Egmond bestond uit bossen, duinen, woeste
gronden en meren. Bij uitstek een omgeving waar Benedictijner monniken zich graag vestigden.
Benedictijner monniken begonnen hun nederzettingen veelal in onontgonnen en nog onveilige
landstreken.
De Abdij van Egmond werd gebouwd in opdracht van de eerste graven van Holland. Het klooster
werd, evenals de leefgemeenschap buiten de kloostermuren, steeds groter. Langzaam maar zeker
ontwikkelde zich rond het klooster een dorpse gemeenschap, wat nu Egmond-Binnen is.
Egmond aan den Hoef
De abdij in Egmond-Binnen verwierf een zodanige rijkdom, dat een rentmeester moest worden
benoemd om de bezittingen te beheren. Aan de grafelijke dienstman werd een hoeve met een stuk
land geschonken ten noorden van de abdij. Dit werd later het adellijke geslacht van Egmond. In de
loop der jaren groeide de hoeve uit tot een kasteel, het Slot op de Hoef. Het dorpje dat rond het
kasteel ontstond, werd Egmond aan den Hoef.

NL.IMRO.0373.BPDorpDuin2022-VG01

bestemmingsplan Dorp en Duin 2022

|8

2.2

Bestaande situatie

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de woningbouwlocaties Egmond-Binnen Zuid en Egmond
aan den Hoef Oost en op de locatie Egmond aan den Hoef Noord. De ligging van de locaties binnen
de gemeente Bergen zijn globaal weergegeven in figuur 4.

1
2
3

32

1

Globale ligging locaties
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Egmond-Binnen Zuid
De locatie Egmond-Binnen Zuid is gesitueerd direct ten zuiden van de woonkern Egmond-Binnen.
Hiermee ligt deze locatie aan de zuidzijde van de gemeente Bergen. De beoogde locatie bestaat
momenteel uit landbouwgronden in gebruik voor bollenteelt.
De locatie wordt van noord naar zuid doorkruist door de Limmerweg. Deze weg verbindt de
woonkern Egmond-Binnen met de (aan de zuidzijde liggende) agrarische gronden.
Aan de noordzijde grenst de locatie aan direct aan de bebouwde kom van Egmond Binnen. Aan de
straat Kruiskroft staan woningen, die door een groenstrook en een watergang van het plangebied
gescheiden worden.
Direct aan de westzijde van de locatie loopt de N512 (Herenweg). De N512 verbindt Egmond-Binnen
met Bakkum in zuidelijke richting en Egmond aan den Hoef (en vervolgens Alkmaar) in noordelijke
richting. Ter hoogte van de locatie ligt aan de overzijde van de N512 een bebouwingslint met
woningen en bedrijven.
Verder bestaat de nabije omgeving grotendeels uit onbebouwde agrarische gronden. Aan de
oostzijde grens het plangebied aan een inactieve gaswinningslocatie.

Bestaande situatie Egmond-Binnen Zuid
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Egmond aan den Hoef Oost
De locatie Egmond aan den Hoef Oost grenst direct aan de woonkern Egmond aan den Hoef.
De beoogde locatie bestaat geheel uit landbouwgronden. De centraal en zuidelijk gelegen delen van
de locatie bestaan uit graslandschap. Op de noordelijke delen van de locatie vindt teelt van
bloemen/gewassen plaats. De beide delen van de locatie worden doorsneden door de Oude Vaart,
een belangrijke watergang vanuit het dorp richting het poldergebied.
Ten noorden van de locatie liggen onbebouwde agrarische gronden met daarachter woningen langs
de Verlengde Zandweg.
Ten zuiden van de planlocatie loopt de N512 (Hoeverweg). De N512 verbindt Egmond aan den Hoef
met Egmond-Binnen (en vervolgens Bakkum) in zuidelijke richting en Alkmaar in noordelijke
richting. De overige gronden nabij de locatie bestaan, uitgezonderd van de bebouwing ten behoeve
van een paardenhouderij aan de zuidoostzijde, volledig uit graslandschap. Verder wordt de locatie
gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele watergangen (sloten).

Bestaande situatie Egmond aan den Hoef Oost
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Egmond aan den Hoef Noord
De locatie Egmond aan de Hoef Noord grenst direct aan de Tiggellaan in de woonkern Egmond aan
den Hoef. De locatie bestaat voornamelijk uit onbebouwde en onverharde gronden en ligt tussen
twee woongebieden. Aan de noordzijde bevinden zich woningen in het bebouwingslint van de
Zandweg en aan de zuidzijde staan langs de Tiggellaan de woningen in de woonkern Egmond aan
den Hoef.
De enige bebouwing binnen de locatie ligt aan de zuidwestzijde. Het betreft een agrarisch
bedrijfsgebouw met bijbehorende bedrijfswoning aan de Herenweg 256. Verder bestaan de
gronden, met uitzondering van landbouwgrond aan de zuidwestzijde, voornamelijk uit
graslandschap. Daarnaast liggen centraal binnen de locatie enkele volkstuinen. Direct ten westen
van de locatie ligt de N511 (Herenweg). De N511 begint aan de zuidwestzijde van Egmond aan den
Hoef en verbindt deze kern met de noordelijker gelegen gebieden in de gemeente Bergen.

Bestaande situatie Egmond aan den Hoef Noord

NL.IMRO.0373.BPDorpDuin2022-VG01

bestemmingsplan Dorp en Duin 2022

|12

3.

TOEKOMSTIGE SITUATIE

3.1

Aanleiding

Zoals op veel plekken in Nederland is ook in de gemeente Bergen sprake van een grote
woningbehoefte. Voor veel jongeren is het lastig om een betaalbare woning te vinden. Voor
ouderen is het moeilijk om door te stromen naar een kleinere of aangepaste woning. De
woningmarkt zit op slot. Met de toenemende vergrijzing draagt dit woningtekort bij aan de krimp
van het aantal inwoners. Deze krimp zorgt ervoor dat steeds meer voorzieningen als scholen en
(sport)verenigingen onder druk staan en soms zelfs moeten sluiten.
Om meer rust te brengen op de woningmarkt met als resultaat levendige dorpen, wordt erdoor de
gemeente gezocht naar nieuwe woningbouwlocaties.
Dit bestemmingsplan maakt een tweetal locaties voor woningbouw in de gemeente Bergen
mogelijk. Deze zijn gesitueerd aangrenzend aan de woonkernen Egmond-Binnen en Egmond aan
den Hoef. De gedachtegang achter het toevoegen van woningbouw op de voorgenomen locaties is
om betaalbare woningen mogelijk te maken.
Tijdens het proces is op basis van het draagvlak onder omwonenden, de eigendomsposities en de
planologische haalbaarheid besloten om de locatie Egmond aan den Hoef Noord en een deel van de
locatie Egmond-Binnen Zuid voor nu uit het bestemmingsplan te halen.
Voor de locatie Egmond aan den Hoef Noord komt in het vastgestelde bestemmingsplan de
bestemming Wonen uit het ontwerp-bestemmingsplan te vervallen. De locatie behoudt de huidige
agrarische bestemming, waarin ook bollenteelt mogelijk is.
Deze locaties zijn wel opgenomen in de ontwikkelvisie die gelijktijdig aan de raad ter vaststelling
wordt aangeboden. Die ontwikkelvisie geeft aan hoe en onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld
extra participatie of een betere verkeerstechnische ontsluiting) deze locaties op een later moment
binnen de dan geldende provinciale regels ontwikkeld kunnen worden.
Om de uitdaging ‘het toevoegen van betaalbare woningen’ (afkomstig uit het Formatieakkoord
2019) te realiseren zijn naast de lopende woningbouwontwikkelingen de genoemde locaties binnen
de gemeente aangewezen als bouwlocatie. Onderhavig bestemmingsplan voorziet in de volgende
maximum aantallen voor woningbouw op de volgende aangewezen locaties. Voor de locaties zijn
maximaal toegestaan:
1.
2.

Egmond-Binnen Zuid:
Egmond aan den Hoef Oost:

100 woningen;
150 woningen;

Het toevoegen van betaalbare woningen is in de gemeente Bergen één van de speerpunten van
zowel gemeenteraad als college. In het Formatieakkoord uit 2019 wordt dit als volgt omschreven:
“Met onze stoere stranden, beeldschone bossen en prachtige polders is de gemeente Bergen een
gewilde woonplaats. Deze aantrekkelijkheid heeft echter ook een keerzijde: de huizenprijzen in de
gemeente Bergen zijn hoog en betaalbare woningen zijn schaars. De uitdaging binnen deze
raadsperiode wordt het toevoegen van betaalbare woningen voor jong én oud en -misschien nog wel
belangrijker- het betaalbaar houden van deze woningen”.
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Bergense Behoefte
In de notitie “Bergense Behoefte” uit januari 2021 heeft het college de woningbehoefte in de
gemeente Bergen nader onderbouwd. Het beleidsvoornemen daaruit is om het vertrek van
jongeren naar andere gemeenten in de regio ten minste te halveren door middel van sturing op de
woningvoorraad en de aanwezige voorzieningen.

3.2. Betaalbare woningen voor en door de Egmonders
Het uitgangspunt van de planvorming is betaalbare woningen voor en door de Egmonders.
Week van Egmond (29 juni – 2 juli 2021)
Om de mening van inwoners te polsen en input te krijgen voor mogelijke nieuwbouwplannen, heeft
de gemeente Bergen van29 juni tot en met 2 juli ‘De Week van Egmond’ georganiseerd. Tijdens
deze week is er (voornamelijk) gekeken naar een drietal mogelijke woningbouwlocaties; EgmondBinnen Zuid, Egmond aan den Hoef Noord en Egmond aan den Hoef Oost.
Voordat de gemeente ook daadwerkelijk groen licht geeft om deze locaties te gaan ontwikkelen,
vindt het college het belangrijk om te onderzoeken of er onder de inwoners draagvlak is voor
woningbouw op deze locaties. In de ‘Week van Egmond’ is hier onderzoek naar gedaan.
In deze week hebben we verschillende activiteiten georganiseerd. Zo was er een babbelboxroadshow waarmee we op verschillende plekken in Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen de
stemming peilden.
Ook stond er vier weken lang een online enquête uit (op ikdenkenmeeoverbergen.nl) waar mensen
hun mening konden geven.
De Week van Egmond heeft geleid tot 765 ingevulde enquêtes, 1500 verspreide flyers,
70 babbelbox video's, 9 rondetafelgesprekken, 4 inloopavonden en 1000+ betrokken inwoners.
In Egmond-Binnen is groot draagvlak gebleken voor woningbouw op deze locatie. Bijna 600
inwoners vulden de enquête in en 90% gaf daarin aan “Zuid” een goede locatie te vinden. Ruim 300
mensen gaven aan een verhuiswens te hebben binnen het dorp. Woningen voor starters zijn het
meest gewenst.
Hoewel de respons In Egmond a/d Hoef op de “Week van Egmond” lager was dan in Egmond
Binnen, was deze ook zeker succesvol. Er reageerden meer mensen dan eerdere vergelijkbare
processen (bijv. de omgevingsvisie). De uitkomst van de enquête en de gesprekken was dat er ook
hier een groot draagvlak is (+/- 80%) voor bouwen op de betreffende locaties. Men vindt het
belangrijk dat de woningen die gebouwd worden een impuls geven aan de leefbaarheid van de
dorpen. Instrumenten voor de toewijzing is dan ook een belangrijk aandachtspunt.
Informatieavonden oktober 2021
Op basis van de opgehaalde informatie uit de Week van Egmond heeft de gemeente Bergen in de
zomer van 2021 de verdere uitwerking van de locaties opgepakt. In oktober 2021 heeft een
terugkoppeling van de stand van zaken plaats gevonden tijdens een rondetafelgesprek met
omwonenden en tijdens een algemene informatiebijeenkomst met inwoners uit het hele dorp.
Duidelijk werd teruggegeven dat het type woningen en de prijsklasse zo gekozen moet worden dat
goed wordt aangesloten bij de behoefte van Egmonders.
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Betaalbare woningen voor de Egmonders
Op de beide woningbouwlocaties komen betaalbare woningen voor de Egmonders, in Egmond
Binnen Zuid 100 woningen en in Egmond aan den Hoef Oost 150 woningen.
Het woningbouwprogramma bestaat uit een gedifferentieerd aanbod van 50% sociale huur- en
koopwoningen,25% middeldure woningen en 25% vrije sector woningen. Er wordt speciale
aandacht gegeven aan woningen geschikt voor starters in de vorm van compacte woningen en
woningen geschikt voor senioren die gelijkvloers en levensloopbestendig uitgevoerd worden. De
woningen zijn specifiek gericht op de inwoners van de Egmonden.
Door middel van de koppeling van het bestemmingsplan, de Doelgroepenverordening en de
Huisvestingsverordening is geregeld dat de sociale huur- en koopwoningen evenals de middeldure
woningen niet boven de vastgestelde prijs verhuurd of verkocht mogen worden. Tevens is
vastgelegd dat de huurwoningen voor minimaal 20 jaar als zodanig verhuurd moeten worden.
In de bijlage “Betaalbaar- en bereikbaarheidsmaatregelen Veegplan Dorp & Duin” zijn alle regels en
afspraken rondom de betaalbaarheid en de bereikbaarheid voor Egmonders opgesomd.

3.3. Ruimtelijke inpassing en stedenbouwkundige hoofdopzet
Ten behoeve van de ruimtelijke inpassing van de beide plannen zijn in het kader van de provinciale
‘Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’ analyses van de gebieden gemaakt (bijlage, “ruimtelijke
inpassing Egmond aan den Hoef Oost” en “Ruimtelijke inpassing Egmond Binnen Zuid”, Ordito BV).
In de rapportages van de ruimtelijke inpassingen Egmond aan den Hoef Oost en Egmond Binnen
Zuid is zodoende onderbouwd dat aan artikel 15 “Ruimtelijke kwaliteitseis ingeval van een nieuwe
ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk gebied” uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening is
voldaan.
Deze leidraad is gericht op ontwikkelingen in het landelijk gebied, met behoud en ontwikkeling van
de ruimtelijke kwaliteiten die het landschap heeft. De locaties maken onderdeel uit van het
ensemble Noord-Kennemerland binnen de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. De Leidraad
beschrijft het ensemble aan de hand van drie provinciale kernwaarden: de landschappelijke
karakteristiek, openheid en ruimtebeleving en de ruimtelijke dragers. Om te streven naar (behoud
van) ruimtelijke kwaliteit zijn ambities en ontwikkelprincipes geformuleerd welke ook van
toepassing zijn op de locaties Egmond aan den Hoef Oost en Egmond Binnen Zuid. In de rapportages
‘Ruimtelijke inpassing Egmond aan den Hoef Oost’ en ‘Ruimtelijke inpassing Egmond Binnen Zuid’
zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locaties geformuleerd die recht doen aan de
drie kernwaarden van het landelijk gebied. Naast de kernwaarden is bij de inpassing de
ontstaansgeschiedenis van het ensemble en van de provinciale structuren betrokken.
De ruimtelijke uitgangspunten, afgestemd met de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, zijn
vastgelegd in dit bestemmingsplan. Met name het behoud van de landschappelijke hoofdstructuur,
het bestaande en nieuwe watersysteem en de nieuwe in het landschap passende
hoofdgroenstructuur zijn door het opnemen van passende bestemmingen als Groen en Water
juridisch geborgd.
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Op basis van de analyse naar de grondvorm, ruimtevorm en beeldstructuur zijn per locatie de
volgende uitgangspunten voor de plannen bepaald:
Egmond Binnen Zuid
Vertrekpunt is de ambitie om de woningbouw op natuurlijke wijze te verweven met het landschap.
De uitbreiding krijgt een dorpse en landschappelijke uitstraling met een link naar de bestaande
dorpskern en passend bij de maat, schaal en sfeer van Egmond Binnen.

Ruimtelijke hoofdstructuur Egmond Binnen Zuid

Inpassen in herkenbare landschap strandwal
De Hoofdstructuur van wegen en watergangen is in lijn met rechtlijnig landschappelijk patroon. Er is
een ‘Binnenduins kantwerk’ gemaak: luchtige structuur van afwisselend (groene) massa en groene
ruimte, rechtlijnig maar niet rigide.
Duurzame waterstructuur als basis
Behoud van de watergangen, met bijbehorende beschermingszones ter bescherming van de
watergangen. De groenzones langs de huidige watergangen/duinrellen aan de noord- en zuidzijde
wordt opgewaardeerd en vormen de ruimtelijke dragers van de planontwikkeling. Daarnaast kan
het tracé van de voormalige duinrel aan de zuidzijde van het plangebied hersteld worden tot
nieuwe ruimtelijke groene drager.
Er dient voldoende oppervlaktewater te worden gerealiseerd conform de eisen van het
Hoogheemraadschap. De watergangen zijn kindvriendelijk (om verdrinkingsgevaar te voorkomen)
en worden zoveel als mogelijk voorzien van groene oevers.
Visueel contact tussen Randweg/Herenweg en strandwal
Het visuele contact vanaf de Herenweg naar de open strandwal en achterliggende strandvlakte blijft
deels behouden door de bestaande doorzichten richting de open strandwal deels te respecteren.
NL.IMRO.0373.BPDorpDuin2022-VG01

bestemmingsplan Dorp en Duin 2022

|16
Langs de Randweg/Herenweg blijft een brede groene en open zone in stand, waardoor nieuwe
bebouwing op gepaste afstand van de weg blijft.
Herkenningspunt / dorpsentree Randweg/Herenweg
Aan de zijde van de Randweg/Herenweg komt een herkenningspunt en dorpsentree in de vorm van
een bijzondere woonvorm in een collectieve groene voet met binnenduinse uitstraling van allure. Te
denken valt aan een erfopzet met referenties naar stolpboerderijen en bakstenen bollenschuren.
Het herkenningspunt vormt het gezicht aan entree van Egmond Binnen, en keert geluid van
provinciale weg N512. Het erf kan bijzonder wonen (zorg/ groep) huisvesten, maar ook geschakeld
grondgebonden of reguliere appartementen, bijvoorbeeld sociale huurwoningen.

Impressie mogelijke schetsuitwerking Egmond Binnen Zuid

Afronding landelijk bebouwingslint Limmerweg
De Limmerweg wordt afgerond met een nieuw landelijk bebouwingslint. Het landelijke
bebouwingslint krijgt een wooninvulling met een landelijke korrels zoals verderop in de
binnenduinse zone: een beperkt ensemble van hoofd en bijgebouwen rond/op een erf binnen een
relatief grote landschappelijke groene voet. Het lint heeft een dorpse uitstraling met flexibele
invulling. Er wordt een landelijke sfeer in bebouwing en (openbare) ruimte gerealiseerd.
Het landelijk lint is gevarieerd en opgebouwd uit kavels met een groene voorzijde die ruimte geven
aan diepe voortuinen en verspringende rooilijnen. De overgang naar het openbare gebied is
eenvoudig en natuurlijk vormgegeven. Het landelijk lint invullen met variatie aan dorpse woningen,
geen woonwijkse uniformiteit en rigiditeit. Er wordt gestreefd naar een luchtige dorpse opzet en
groen beeld, niet stenig en stads. De bebouwing niet met achterkanten richten naar openbare
ruimte en landschap, voorkant of zorgvuldige zijkant moet een ‘gezicht’ maken.
Boerenerf oostzijde Limmerweg
Aan de oostzijde van de Limmerweg is ruimte voor duurzame woningbouw in de vorm van een
boerenerf. Het boerenerf krijgt een wooninvulling met een landelijke korrel: een ensemble van
gebouwen (schuren) rondom een centraal erf binnen een relatief grote landschappelijke groene
voet. Het boerenerf heeft een dorpse uitstraling met flexibele invulling. Landelijke sfeer in
bebouwing en (openbare) ruimte realiseren. Boerenerf invullen met variatie aan dorpse woningen
NL.IMRO.0373.BPDorpDuin2022-VG01

bestemmingsplan Dorp en Duin 2022

|17
en appartementen, geen woonwijkse uniformiteit en rigiditeit. Er wordt gestreefd naar een luchtige
dorpse opzet en groen beeld, niet stenig en stads. De bebouwing met achterkanten richten naar het
landschap.
Dorps woonveld als afronding kern
In het gebied binnen het landschappelijk raamwerk grenzend aan de kern is plaats voor een dorpse
woonveld als afronding van de kern. Landelijke sfeer in bebouwing en (openbare) ruimte realiseren;
De overgang van woonwijk naar landelijke sfeer inzetten door ontspannen rurale inrichting en
landelijker vormen van bebouwing dan in de wijk. Het woonveld heeft een dorpse uitstraling met
flexibele invulling met variatie aan dorpse woningen, geen woonwijkse uniformiteit en rigiditeit. Er
wordt gestreefd naar een luchtige dorpse opzet en groen beeld, niet stenig en stads. Bebouwing
niet met achterkanten richten naar openbare ruimte en landschap, voorkant of zorgvuldige zijkant
moet een ‘gezicht’ maken. Het parkeren zoveel mogelijk op eigen kavel of binnenterreinen en
ontspannen langs de ontsluitingswegen.
Centrale groenzone langs duinrellen met zichtlijn naar landschap
In de nieuwe planontwikkeling worden centrale groene hoofdruimten langs de op te waarderen
duinrellen gemaakt. De duinrellen spelen een rol in het afvoeren van het kwelwater uit de duinen.
De duinrellen krijgen meer natuurvriendelijke oevers. Er wordt beplanting toegevoegd om de harde
dorpsrand langs de Kruiskroft af te schermen. Door de groenzones lopen informele voet- en
fietspaden zodat geheel een uitloopgebied voor het dorp wordt. In de groenzones is ruimte voor
landschap, waterberging, natuur, (extensieve) recreatie en ‘groene’ maatschappelijke
voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan natuurlijke speel- en sportvoorzieningen,
gemeenschappelijke moestuin/buurttuin, ruimte voor honden (loslopen, ontmoeten), voedselbos,
tiny forest, e.d.
Vernieuwende architectuur passend bij kustlandschap
De nieuw te vormen dorpsrand van Egmond Binnen Zuid bestaat uit woningen met een kleine
korrel. De woonhuizen worden op een eigentijdse stijl ontworpen volgens het principe van
‘innovatie van traditie’. Dit houdt in dat lokale en kenmerkende bouwstijlen een vernieuwende
uiting krijgen, passend bij het kustlandschap en de kwaliteiten van de plek. Onderlinge variatie is
een vereiste om een informele dorpsrand te realiseren en een aantrekkelijk, organisch en dorps
woongebied tot stand te brengen. Voor de architectonische uitgangspunten binnen het plangebied
wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld.
Bebouwingsregeling
De maximale goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedragen respectievelijk 7 meter en 12
meter. Voor het gedeelte waar vrijstaande woningen grenzen aan het landschap geldt een
maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4 en 10 meter. De maximale footprint (bebouwd
grondoppervlak) van een woning mag niet meer bedragen dan 120 m2.
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Egmond aan den Hoef Oost
Vertrekpunt is de ambitie uit de Structuurvisie Egmond aan den Hoef (Gemeente Bergen, juli 2016):
‘woningbouw wordt op natuurlijke wijze verweven met het landschap. De uitbreiding krijgt een
dorpse en landschappelijke uitstraling met een link naar de bestaande dorpskern en passend bij de
maat, schaal en sfeer van Egmond aan de Hoef.’
Inpassen in herkenbare landschap strandwal/strandvlakte
De hoofdstructuur van wegen en watergangen is in lijn met rechtlijnig landschappelijk patroon. Er is
een ‘Binnenduins kantwerk’ gemaakt: luchtige structuur van afwisselend (groene) massa en groene
ruimte, rechtlijnig maar niet rigide.
Duurzame waterstructuur als basis
Behoud watergangen en boezemkades, met bijbehorende beschermingszones ter bescherming van
de regionale waterkeringen en de watergangen. De hoofdwatergang Oude Vaart met de
beschermingszones vormt de ruimtelijke drager van de planontwikkeling. Er komt een nieuwe
waterverbinding tussen Nieuwe Vaart en Hoevervaart. De nieuwe watergang heeft een breedte van
8 tot 10 meter en minimaal 1 meter diepte. De nieuwe watergang vormt de verbinding tussen de
twee huidige doorlopende takken van het watersysteem en zorgt voor een meer robuust
watersysteem in het gebied tussen Egmond, Bergen en Alkmaar. Daarnaast biedt de watergang
recreatieve kansen, bijvoorbeeld doordat de kanoroute ten westen van Alkmaar afgerond kan
worden. Er dient voldoende oppervlaktewater te worden gerealiseerd conform de eisen van het
Hoogheemraadschap. Watergangen zijn kindvriendelijk (om verdrinkingsgevaar te voorkomen) en
worden zoveel als mogelijk voorzien van groene oevers.
Visueel contact met strandvlakte
Het visuele contact vanuit het dorp op de strandvlakte wordt behouden door de bestaande
doorzichten vanaf de centrale groenzone bij Beatrixlaan naar de strandvlakte en andersom open te
houden. Daarnaast worden er noord-zuid gerichte doorzichten behouden.
Groene “zachte” dorpsrand met Groene erven
Aan de oostzijde aanbrengen van een groene dorpsrand: toevoegen en verbreden watergangen,
aanbrengen brede groene zones en beplanting met functie als uitloopgebied dorp. De benodigde
watercompensatie realiseren in natuurlijke structuur van het landschap, verbreden van sloten en
aanleggen natuurlijke oevers. De nieuwe waterverbinding tussen Hoevervaart en Nieuwe Vaart
maakt daar onderdeel van uit.
Als afronding en overgang naar agrarisch gebied groene erven maken. Groene erven zijn
wooninvulling van de landelijke korrels zoals verderop in de binnenduinse zone: een beperkt
ensemble van hoofd en bijgebouwen rond/op een erf binnen een grote landschappelijke groene
voet. De rand met groene erven is gevarieerd en opgebouwd uit kavels met een groene voorzijde
die ruimte geven aan diepe voortuinen en verspringende rooilijnen. De overgang naar het openbare
gebied is eenvoudig en natuurlijk vormgegeven met (voet)paden. Langs de erven en de landjes
realiseren van informele voet- en fietspaden zodat geheel een uitloopgebied voor het dorp wordt.
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Ruimtelijke hoofdstructuur Egmond aan den Hoef Oost
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Impressie mogelijke schetsuitwerking Egmond aan den hoef Oost (noordelijk deel)

Doortrekken centrale groenzone met zichtlijnen naar het landschap
De centrale groenzone van Egmond aan den Hoef langs de Beatrixlaan wordt doorgetrokken in de
nieuwe planontwikkeling. Hierdoor ontstaat één doorlopende groene ruimtelijke drager van het
park rondom de slotruïne midden in het dorp naar de open strandvlakte aan de oostzijde van het
dorp. Aan de hoofdruimte een bijzondere groene korrel (ensemble van gebouwen in collectieve
groene voet) met rurale (agrarische) uitstraling, in de vorm van een woonhof. Dit vormt het
herkenningspunt van de nieuwe landschappelijke woonbuurt. De groene korrel aan de hoofdruimte
kan een collectief woonhof (bijvoorbeeld Knarrenhof) zijn, maar kan ook ingevuld worden met
sociale woningbouw in diverse woningtypes, zoals appartementen, studio’s, rug-aan-rug-woningen
of boven-beneden-woningen. Het parkeren rondom dit woonhof wordt zorgvuldig in het landschap
van groen en water ingepast.
Groene en markante begeleiding Provincialeweg N 512/Hoeverweg
Een tweede bijzondere groene korrel (het ‘hof’) aan de provinciale weg N512 in hofopzet in
collectieve groene voet met binnenduinse uitstraling van allure. De hofkorrel vormt het gezicht aan
entree van Egmond aan den Hoef, keert geluid van provinciale weg N512. Het hof kan bijzonder
wonen (zorg/ groeps) huisvesten, maar ook geschakeld grondgebonden of reguliere
appartementen, bijvoorbeeld sociale huurwoningen. In aansluiting op de bestaande beplanting
wordt de groene landschappelijke begeleiding van de Hoeverweg versterkt.
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Impressie mogelijke schetsuitwerking Egmond aan den hoef Oost (zuidelijk deel)

Open weiden: landschap, natuur, recreatie en maatschappelijke voorziening
Binnen het “kantwerk” van de landschappelijke structuren is voorzien in open weiden. In de open
weiden is ruimte voor landschap, natuur, (extensieve) recreatie en ‘groene’ maatschappelijke
voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan: natuurlijke speel- en sportvoorzieningen,
gemeenschappelijke moestuin/buurttuin met een buurtschuur, ruimte voor honden (loslopen,
ontmoeten), voedselbos, tiny forest. In deze open weiden kunnen ook enkele kleinschalige,
bijzondere woonvormen worden geplaatst, in de vorm van tiny houses.
NL.IMRO.0373.BPDorpDuin2022-VG01

bestemmingsplan Dorp en Duin 2022

|22
Dorpse woonvelden als afronding kern
In de gebieden binnen het landschappelijk raamwerk grenzend aan de kern is plaats voor dorpse
woonvelden als afronding van de kern. Landelijke sfeer in bebouwing en (openbare) ruimte
realiseren. Overgang van woonwijks parkachtig naar landelijke sfeer inzetten door ontspannen
rurale inrichting en landelijker vormen van bebouwing dan in de wijk. Woonvelden hebben een
dorpse uitstraling met flexibele invulling met variatie aan dorpse woningen, geen woonwijkse
uniformiteit en rigiditeit. Streven naar luchtige dorpse opzet en groen beeld, niet stenig en stads
Bebouwing niet met achterkanten richten naar openbare ruimte en landschap, voorkant of
zorgvuldige zijkant moet een ‘gezicht’ maken. Parkeren zoveel mogelijk op eigen kavel of
binnenterreinen en ontspannen langs de ontsluitingswegen.
Uitbreiden openbaar gebied
Het openbaar gebied breidt uit en staat ten dienste van het hele dorp. De verbinding met de
strandvlakte wordt geïntensiveerd en de nieuwbouw wordt via de centrale groenzone langs
Beatrixlaan in directe relatie gebracht met het dorpshart. Binnen de planontwikkeling dient ruimte
te zijn voor spelen, bewegen en sociale contacten. De openbare ruimte moet hiertoe uitnodigen. Er
dienen voldoende huisvuilinzamelingsplekken te worden gerealiseerd conform de eisen van de
gemeente.
Natuurlijke uitstraling
De openbare ruimte heeft een natuurlijke en landelijke uitstraling, is robuust en open.
Inrichtingselementen worden zo veel als mogelijk beperkt en zijn van hoge kwaliteit. Er wordt
gebruik gemaakt van kenmerkende inheemse beplanting.
Onderscheid plandelen, samenhang geheel
Met de segmentering die door de doorzichten wordt gerealiseerd, wordt onderscheid gemaakt in
uitstraling en structuur passend bij het deel van het dorp waarop het plandeel aansluit. Als totaal
vormen ze één samenhangend geheel. De grootschaligheid van de uitbreiding wordt daarmee
teruggebracht naar de schaal van het dorp en de aanwezige structuren en sfeer. Tevens vormt de
segmentering basis voor een fasering waarbij er altijd sprake is van een eindbeeld.
Vernieuwende architectuur passend bij kustlandschap
De nieuw te vormen dorpsrand en plandelen van Egmond aan den Hoef Oost bestaan uit woningen
met de kleine korrel van de huidige dorpsrand. De woonhuizen worden op een eigentijdse stijl
ontworpen volgens het principe van ‘innovatie van traditie’. Dit houdt in dat lokale en kenmerkende
bouwstijlen een vernieuwende uiting krijgen, passend bij het kustlandschap en de kwaliteiten van
de plek. Onderlinge variatie is een vereiste om een informele dorpsrand te realiseren en een
aantrekkelijk, organisch en dorps woongebied tot stand te brengen.
Bebouwingsregeling
De maximale goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedragen respectievelijk 7 meter en 12
meter. Voor het gedeelte waar vrijstaande woningen grenzen aan het landschap geldt een
maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4 en 10 meter. De tiny houses hebben een
goothoogte van maximaal 4 meter en een bouwhoogte van maximaal 8 meter.
De maximale footprint (bebouwd grondoppervlak) van een woning mag niet meer bedragen dan
120 m2. De 8 tiny houses hebben een maximale footprint (bebouwd grondoppervlak) van 50 m2.
NL.IMRO.0373.BPDorpDuin2022-VG01

bestemmingsplan Dorp en Duin 2022

|23

3.5

Verkeer en parkeren

Parkeren
In oktober 2020 is door de gemeenteraad de ‘Nota Parkeernormen Bergen 2020’ vastgesteld. Of er
sprake is van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van de rekenmethode uit
de nota en de bij de nota behorende parkeernormen.
Parkeren dient zoveel mogelijk te geschieden op eigen terrein. Op basis van de Nota Parkeernormen
Bergen 2020 vallen de locaties in principe binnen de parkeernormen voor ‘Buitengebied’. Het
bestemmingplan voorziet voor de drie locaties echter in een uitbreiding van de bebouwde kom van
de aangrenzende kernen. Hierdoor zullen de locaties in de toekomst behoren bij de categorie
parkeernormen ‘Rest bebouwde kom’. Deze parkeernormen zijn dan ook gehanteerd voor dit
voornemen. Bij de berekening voor het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt uitgegaan van de
maximale parkeernorm per woningtype.
Het voorzien in voldoende parkeergelegenheid is geborgd door middel van een regeling in het
bestemmingsplan. In de planregels is opgenomen dat bij de oprichting van een gebouw of het
veranderen van het gebruik het perceel zodanig ingericht moet worden dat voldaan kan worden aan
de parkeernormen zoals opgenomen in het gemeentelijk parkeerbeleid.
Verkeer
De beoogde ontwikkeling heeft naast een toename in de parkeerbehoefte tevens een toename van
de verkeersintensiteit tot gevolg. Functies generen een bepaalde hoeveelheid verkeersbewegingen.
De grootte van de verkeersgeneratie (optelling van het aankomende en vertrekkende verkeer) is
per functie verschillend en afhankelijk van de omvang en het functioneren van de functie.
Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling is door Goudappel een Verkeersonderzoek
uitgevoerd. Het Verkeersonderzoek is als bijlage bij de toelichting opgenomen. In dit onderzoek is
beoordeeld of het extra verkeer als gevolg van de ontwikkeling afgewikkeld kan worden op het
omliggende wegennet. De verkeersgeneratie van de ontwikkeling is bepaald op basis van het
functieprogramma, de gemeentelijke parkeernormen en de verkeersgeneratiekencijfers van CROW,
zoals opgenomen in CROW-publicatie 381 (Toekomstbestendig parkeren, december 2018).
Uit het verkeersonderzoek kunnen de volgende conclusie getrokken worden:
Egmond Binnen Zuid
• De kwaliteit van de verkeersafwikkeling binnen de huidige vormgeving komt op de
Limmerweg, buiten de bebouwde kom, in het geding. Op basis van de te verwachten
knelpunten binnen de huidige vormgeving is het advies om de Limmerweg ter hoogte van
Egmond Binnen Zuid te betrekken bij de bebouwde kom en het profiel hierbij aan te sluiten.
• De Limmerweg binnen de bebouwde kom vraagt eveneens aandacht. De verwachting is dat de
Limmerweg het extra verkeer goed kan afwikkelen. Enkel wanneer de huidige
verkeersintensiteit fors hoger is dan ingeschat op basis van gelegen functies en de
verkeersintensiteit op de Vennewatersweg, is het raadzaam om te verkeerssituatie te
monitoren. Indien benodigd kan dan ingegrepen worden.
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Egmond Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost
• De overige omliggende wegvakken van de ontwikkellocaties kunnen het extra verkeer als
gevolg van de ontwikkelingen goed afwikkelen binnen de huidige vormgeving. Voor deze
wegvakken is geen aanpassing benodigd om een verkeersveilige afwikkeling mogelijk te maken
na realisatie van de ontwikkelingen.
Het gedeelte van de Limmerweg waarvan het profiel zal moeten worden aangepast ligt binnen het
plangebied van het bestemmingsplan. In het kader van de woningbouwontwikkeling zal dit gedeelte
van de Limmerweg worden aangepast.
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4.

BELEIDSKADER

4.1

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2014 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. Deze structuurvisie
geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor
bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daar streeft het Rijk naar met een krachtige
aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker vooropzet, prioriteit stelt aan
investeringen en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Dit doet het Rijk
samen met andere overheden. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van
vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve
rijksbetrokkenheid.
Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te
houden voor de middellange termijn (2028):


Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland;



Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de
gebruiker voorop staat;



Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden blijven.

In het plangebied zijn geen nationale belangen in het geding. De Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte heeft geen consequenties voor het plangebied.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn
geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te kunnen stellen aan de ruimtelijke
besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel
van normstelling, gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening, gewenst. Die uitspraken
onderscheiden zich in de zin dat van de provincies en gemeenten worden gevraagd om de inhoud
daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend
bedoeld en worden geacht direct of indirect, dat wil zeggen door tussenkomst van de provincie,
door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling van
bestemmingsplannen. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in
juridische zin die kaderstellende uitspraken. Het Barro is op 1 oktober 2012 in werking getreden.
Het Barro bevat geen voor het plan relevante bepalingen.
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Ladder voor duurzame verstedelijking
Nieuwe ontwikkelingen dienen getoetst te worden aan de Ladder voor duurzame verstedelijking,
mits er sprake is van een ‘stedelijke ontwikkeling’. Het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ is in artikel
1.1.1, lid 1, sub i van de Bro gedefinieerd als: ‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke
voorzieningen’.
Uit de jurisprudentie, die is verschenen sinds de inwerkingtreding van de Ladder, blijkt dat de
Afdeling bestuursrechtspraak een zekere ondergrens stelt aan ontwikkelingen en of er daarbij
sprake is van een stedelijke ontwikkeling. De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke
ontwikkelingen. Beoordeeld moet worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan
is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er
op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of kon worden
gerealiseerd.
Toetsing
Ladderonderbouwing
Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een ladderonderbouwing opgesteld door Bureau
Stedelijke Planning (BSP). Deze ladderonderbouwing is te vinden als bijlage bij de toelichting. Het
plan voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling (in casus meer dan 11 woningen) en derhalve is
op grond van artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) gelezen in samenhang
met artikel 1.1. onder h van het Bro een verplichting tot een onderbouwing op grond van de ladder
van duurzame verstedelijking (de laddertoets). Een laddertoets is bedoeld om te bezien of de
ruimtelijke ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt door het bestemmingsplan vanuit beleid en
behoefte past binnen de beleidskaders (zowel lokaal, regionaal als provinciaal) die hierover zijn
opgesteld. Met de toets wordt aangetoond dat het plan voorziet in een behoefte binnen het
ruimtelijke verzorgingsgebied.
Uit de ladderonderbouwing komen de volgende conclusies:
Ladderruimte


De 250 geplande woningen in Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost in de
gemeente Bergen passen binnen de geconstateerde woningbehoefte van 386 woningen in de
periode 2021-2031 het primair onderzoeksgebied. In het gehele onderzoeksgebied is er een
geconstateerde woningbehoefte van 1.536 woningen in de periode 2021-2031.



Kwalitatief is er Ladderruimte voor 300 woningen in een (centrum)dorps woonmilieu. Dit biedt
genoeg kwalitatieve ruimte voor de 250 woningen op de locaties Egmond-Binnen Zuid en
Egmond aan den Hoef Oost.



Hierbij is nog geen rekening gehouden met een extra ‘overloop’ van woningvraag vanuit de
MRA, enkel met de verwachte huishoudensgroei in de regio.

Samenvattend: voor de 250 geplande woningen in een (centrum)dorps woonmilieu op de locaties
Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost in de gemeente Bergen is op basis van de
vereisten van de Ladder voldoende behoefte aangetoond. Daarmee is sprake van een zorgvuldige
ruimtelijke ordening.
Mogelijkheden binnen bestaande stedelijk gebied
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Binnen het onderzoeksgebied zijn alternatieve locaties binnen bestaand stedelijk gebied
geïnventariseerd. Hiervoor is uitgegaan van zachte planlocaties voor woningbouw met een
woningprogramma van 12 of meer woningen. Dit zijn immers locaties die in principe in aanmerking
komen voor toekomstige woningbouw. Binnen de zachte plancapaciteit is gezocht naar
binnenstedelijke locaties in (centrum)dorpse woonmilieus. Alleen op deze locaties kan (mogelijk)
een woonmilieu worden gerealiseerd zoals beoogd op de locaties Egmond-Binnen Zuid en Egmond
aan den Hoef Oost. De locaties met een (centrum)dorps woonmilieu zijn binnen de woningmarkt te
vinden in de gemeenten Bergen, Castricum, Langedijk, Schagen en Alkmaar (exclusief de stedelijke
kern Alkmaar).
Alle locaties zijn beoordeeld op geschiktheid en beschikbaarheid. Specifiek is geanalyseerd of
dezelfde woningen als gepland op de locaties Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost in
een vergelijkbare woonomgeving kunnen worden gerealiseerd.
Uit analyse van mogelijke alternatieve locaties (zie 7.3 en Bijlage 1 van de rapportage
ladderonderbouwing), blijkt dat de mogelijke alternatieve locaties geen alternatief bieden voor de
locaties Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost omdat:


De alternatieve locaties niet dezelfde omgevingskwaliteiten bieden als de locaties EgmondBinnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost (aantrekkelijke groene en waterrijke
woonomgeving);



een deel van de locaties biedt een duidelijk ander concept aan dat gericht is op een specifieke
doelgroep;



de locaties onvoldoende ruimte bieden om het geplande woningbouwprogramma te realiseren;



de geplande woningen op de locaties bestaand aanbod vervangen.

Conclusie ontwikkeling veegplan bergen
Het plangebied biedt ruimte voor de ontwikkeling van 250 woningen in een (centrum)dorps
woonmilieu. De combinatie van een (centrum)dorps woonmilieu met een aantrekkelijke
woonomgeving op steenworp afstand van het dorpscentrum maakt deze locatie uniek. Elders in
bestaand stedelijk gebied zijn de mogelijkheden voor ontwikkelingen op deze schaal en tijdsspanne
nihil.
De eindconclusie is dat de woningbouwplannen op de locaties Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan
den Hoef Oost voldoen aan de eisen van de Ladder. De geplande ontwikkeling is daarmee
gebaseerd op een zorgvuldig gebruik van de ruimte.
Regionale woningbouwafspraken
De locaties Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost zijn opgenomen in de laatst
vastgestelde woningprogrammering Regio Alkmaar van maart 2021. Deze is behandeld in de
vergadering van B en W op 15 juni 2021 en toegezonden aan de raad. Er is ook een programmering
van oktober 2021 in de maak, waar de plannen eveneens zijn opgenomen.
Maatschappelijke meerwaarde woningbouw
Een belangrijke aanleiding voor dit plan is de toegevoegde waarde van woningbouw op de
leefbaarheid van de Egmonden. De aanwezigheid van maatschappelijke voorzieningen is een
belangrijk onderdeel van de leefbaarheid in de kernen. In de gemeente Bergen is sprake van een
groot woningtekort. Dit woningtekort draagt bij aan een mede door vergrijzing gedreven krimp, die
vervolgens zorgt voor afnemend draagvlak voor voorzieningen. Het bouwen van nieuwe betaalbare
woningen zal leiden tot een nieuwe aanwas van jongeren en gezinnen die derhalve zullen bijdragen
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aan het in stand houden van het maatschappelijke voorzieningenniveau. In de notitie “Bergense
Behoefte” is het huidige draagvlak voor de voorzieningen in beeld gebracht. Als aanvulling op de
technische onderbouwing van de ladder is een doorrekening gemaakt om het effect van de nu
bekende projecten in de Egmonden op deze voorzieningen door te rekenen. Uit deze doorrekening
blijkt dat het toevoegen van de woningen zorgt voor het behouden en vergroten van het draagvlak
van voorzieningen. De doorrekening in de vorm van de “Notitie maatschappelijke meerwaarde
woningbouw” is als bijlage bij de toelichting gevoegd.
Conclusie
Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat het planvoornemen past binnen het rijksbeleid.

4.2

Provinciaal beleid

Omgevingsvisie NH2050
De Omgevingsvisie NH 2050 van de provincie Noord-Holland is op 19 november 2018 vastgesteld.
Met de Omgevingsvisie richt de provincie zich op een goede balans tussen economische groei en
leefbaarheid. Zodanig dat bij veranderingen in het gebruik van de fysieke leefomgeving de doelen
voor een gezonde en veilige leefomgeving overeind blijven.
De provincie gaat daarin uit van het principe ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’, gelet op de
diversiteit aan regio’s, om ruimte te bieden aan maatwerk en om vorm te kunnen geven aan een
wendbare samenleving. Hierbij staat de opgave centraal. Deze visie bepaalt de wijze van sturing en
samenwerking.
Een aantal hoofdthema’s komt naar voren:
• Noord-Holland in beweging, op weg naar een economisch en duurzame toekomst;
• Dynamisch schiereiland, benutten van een unieke ligging;
• Metropool in ontwikkeling, vergroten agglomeratiekracht door het ontwikkelen van een
samenhangend metropolitaan systeem;
• Sterke kernen, sterke regio's, sterke kernen houden regio's vitaal;
• Nieuwe energie, economische kansen benutten van energietransitie;
• Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving, vergroten van biodiversiteit en ontwikkelen van een
economisch duurzame agri-foodsector.
Met betrekking tot wonen en werken is het volgende beschreven in de Omgevingsvisie NH2050:
“Onze ambitie is dat vraag en aanbod van woon- en werklocaties (kwantitatief en kwalitatief) beter
met elkaar in overeenstemming zijn. De woningbouwbehoefte wordt vooral in en aansluitend op de
bestaande verstedelijkte gebieden gepland, in overeenstemming met de kwalitatieve behoeftes en
trends. Duurzaamheid van de totale voorraad is uitgangspunt.”
Het planvoornemen voorziet in woningbouw op locaties aansluitend op bestaande verstedelijkte
gebieden. Door woningbouw toe te voegen, voorziet het voornemen in het in balans trekken van de
vraag- en aanbod van de woningbehoefte, op een bovendien duurzame wijze. Het planvoornemen
past zodoende binnen de gestelde ambities in de Omgevingsvisie NH2050.

NL.IMRO.0373.BPDorpDuin2022-VG01

bestemmingsplan Dorp en Duin 2022

|29
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
Om een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk gebied mogelijk te maken, verlangt de
Provincie Noord-Holland dat de toelichting van een ruimtelijk plan een motivering bevat waaruit
moet blijken dat rekening is gehouden met de ambities en ontwikkelprincipes zoals deze staan
beschreven in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Het plangebied maakt onderdeel
uit van het ensemble Noord-Kennemerland van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.
De Leidraad beschrijft het ensemble aan de hand van drie provinciale kernwaarden: de
landschappelijke karakteristiek, openheid en ruimtebeleving en de ruimtelijke dragers. Om te
streven naar (behoud van) ruimtelijke kwaliteit zijn ambities en ontwikkelprincipes geformuleerd
welke ook van toepassing zijn op het plangebied.
Ensemble Noord-Kennemerland
Het ensemble Noord-Kennemerland bestaat uit een brede zone jong duinlandschap, met daarachter
een brede zone van strandwallen en –vlaktenlandschap en een klein deel droogmakerijenlandschap.
De noord-zuid gerichte lineaire opbouw van het landschap, met hoger gelegen, zandige
strandwallen, afgewisseld door lage, natte venige strandvlakten is nog in het landschap herkenbaar.
Veel vaarten en wegen liggen hier dwars op, in oostwest richting.
De algemene ambitie is om ruimtelijke ontwikkelingen:


Bij te laten dragen aan het zichtbaar en herkenbaar houden van de landschappelijke
karakteristiek;



Bij te laten dragen aan het versterken van (de beleving van) openheid en helder te positioneren
ten opzichte van de ruimtelijke dragers.

Onderstaande ambities en de bijbehorende ontwikkelprincipes zijn vertrekpunt bij het streven naar
ruimtelijke kwaliteit
1.

2.
3.
4.

Het behouden en versterken van de specifieke ruimtelijke karakteristieken en de
karakteristieke elementen van de strandwal van de duinzoom met daarop Beverwijk –
Castricum – Egmond – Bergen – Schoorl – Camperduin;
De strandvlakten hebben een open karakter. De westelijke strandvlakte biedt zicht op de
duinen;
Geomorfologie en historie zorgen voor een ‘gelaagd landschap’;
De Herenweg is een regionale ruimtelijke structuur met een karakteristieke samenhang en
groen karkater.

Bovenstaande is door vertaald in de ruimtelijke invulling van het plangebied en nader uitgewerkt.
Voor de beide locaties Egmond Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost zijn aparte rapportage
opgesteld waarin de ruimtelijke en landschappelijke inpassing uitgebreid is onderbouwd en getoetst
aan de ambities en ontwerpprincipes uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (bijlage,
“Ruimtelijke inpassing Egmond Binnen Zuid” en “Ruimtelijke inpassing Egmond aan den Hoef Oost,
Ordito BV). Uit de opgestelde rapportages kan geconcludeerd worden dat de planvoornemens in lijn
zijn met de ambities en ontwikkelprincipes uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.
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Provinciale Ruimtelijke Verordening
De Omgevingsverordening NH2020 bevat een overgangsregeling via artikel 12.2. Locaties waarvan
het bestemmingsplan voor de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening ter visie was gelegd
mogen nog worden ontwikkeld. Het college heeft daarom besloten de tervisielegging van de
locaties waarvan de planvorming het verst gevorderd was naar voren te halen. Het ontwerp
bestemmingsplan is op 4 november 2020 ter visie gelegd. Binnen 2 jaar na de ter visie legging dient
een besluit te worden genomen. De projecten Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost
vallen daardoor onder de PRV wegens het Overgangsrecht en worden aan de Provinciale Ruimtelijke
Verordening (PRV) getoetst in plaats van aan de Omgevingsverordening NH2020.
Op 21 juni 2010 is de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) van Noord-Holland vastgesteld. Op
2 november 2010 is de verordening in werking getreden. Op 3 september 2019 is de
geconsolideerde versie vastgesteld. De PRV beschrijft waaraan bestemmingsplannen,
projectbesluiten en beheersverordeningen moeten voldoen. Hierdoor heeft de provincie invloed op
de ruimtelijke ordening in Noord-Holland.
Het betreft regels omtrent de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen over
onderwerpen in zowel het landelijk als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland waarmee
een provinciaal belang gemoeid is.
Onderwerpen zijn onder andere volumineuze detailhandel op bedrijventerreinen, grootschalige
(perifere) detailhandel, locaties voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties binnen bestaand
bebouwd gebied, het bouwen van woningen of een bedrijventerrein in landelijk gebied, ‘groene
ruimten’ zoals nationale landschappen en rijkbufferzones, ‘blauwe ruimten’ zoals waterkeringen en
energie (zoals de bouw van windmolens).
Artikel 5a Nieuwe stedelijke ontwikkeling
In artikel 5a is bepaald dat een bestemmingsplan uitsluitend kan voorzien in een nieuwe stedelijke
ontwikkeling als de ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte
schriftelijke afspraken.
Door Bureau Stedelijk Planning is in december 2021 een ladderonderbouwing opgesteld, waarin
onder andere de kwantitatieve vraag naar woningen in beeld is gebracht. Daarbij op regionaal
niveau gekeken naar de behoefte. Voor het gehele onderzoeksgebied (gemeente Bergen, Alkmaar,
Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schagen) wordt een groei van 7% verwacht. In
absolute zin bedraagt dit een groei van 9.756 huishouden.
Gemeenten in de provincie Noord-Holland waar ook na 2030 een groei van de woningbehoefte is
voorzien besluiten om hogere aantallen woningen te realiseren dan de prognose om zo het
woningtekort in de te lopen.


In het COROP-gebied Alkmaar en omgeving is in 2021 een woningtekort geschat van 3.190
woningen (2,8%). Deze loopt de komende jaren op naar 3.940 woningen in 2025 (3,3%). Na
2015 wordt het tekort naar verwachting ingelopen tot een tekort van 1.810 woningen (1,4%).



In de MRA is het woningtekort in 2021 geschat op 64.730 woningen (5,5%). Deze loopt in de
komende jaren op tot 70.140 in 2025 (5,7%). In 2030 is het geschatte woningtekort 52.670
woningen (3,9%). De regio Almaar is één van de overloopgebieden van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA).
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Het Woonakkoord Regio Alkmaar 2021-2025 geeft aan dat er gebouwd moet worden in alle
segmenten, waarbij afspraken gemaakt moeten worden over het gewenste aandeel woningen in de
betaalbare categorieën. In de woningbouwafspraken en programmering van regio Alkmaar is voor
Bergen voor de korte en lange termijn een vraag naar appartementen (huur) en rijwoningen (huur
en koop). Ouderen geven de voorkeur voor gelijkvloerse woningen en starters voor een betaalbare
woning. Gezinnen geven de voorkeur voor een rijwoning in de koopsector.
Op basis van het gesteld in de ladderonderbouwing kan geconcludeerd worden dat het
planvoornemen in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte schriftelijke afspraken.
De locaties Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost zijn in de woningbouwafspraken
van de regio Alkmaar regionaal afgestemd en maken onderdeel uit van de regionale
programmering.
Gesteld kan worden dat het planvoornemen voldoet aan het gestelde in artikel 5a van de
Provinciale Ruimtelijke Verordening. Zie hiertoe ook hoofdstuk 4.1, paragraaf Ladder voor
duurzame verstedelijking.
Artikel 8 Aardkundige waarden
De locatie Egmond aan den Hoef Oost is aangewezen als aardkundig waardevol gebied. In de
toelichting van een bestemmingsplan moet worden aangegeven in hoeverre rekening is gehouden
met de in het gebied voorkomende bijzondere aardkundige waarde.
In de PRV is heeft plangebied de aanduiding “Aardkundig waardevol gebied”. Het gebied is echter
niet aangewezen als Aardkundig monument. In artikel 8 van de PRV is aangegeven dat
onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 6 van de Provinciale Milieuverordening in de toelichting
van een bestemmingsplan wordt aangegeven in hoeverre rekening is gehouden met de in het
gebied, zoals aangegeven op kaart 10 en op de digitale verbeelding ervan, voorkomende bijzondere
aardkundige waarden zoals beschreven in het bijlage-rapport Actualisatie Intentieprogramma
Bodembeschermingsgebieden (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 12 januari 2004, nr. 47A). In
het in het bijlage-rapport Actualisatie Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden is het
volgende opgenomen voor het gebied:

Uitsnede Provinciale Ruimtelijke Verordening (thema: aardkunde)
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47 A. Bovenpolder, Visserijmolenpolder, Alkmaar – Egmond
Gebiedsinformatie
Gebiedsnaam: Bovenpolder, Visserijmolenpolder, Alkmaar – Egmond
Gebiedsnummer(s): 47 A
Fenomeen: voormalig meer met delta-afzettingen
Oppervlakte: 17,5 km2
Gemeente(n): Egmond, Bergen, Alkmaar
Waterschap(pen): Het Lange Rond
Huidig landgebruik: Weide
Fenomeen
- Gebiedsbeschrijving
Het voormalige meer met enkele eilanden is nog te herkennen aan het huidige verkavelingpatroon
en de richting van de sloten. Getijdeafzettingen zijn bedekt door afzettingen uit het meer en deltaafzettingen (Oer-IJ-invloed). Later zijn er nog afzettingen van het Zijpe over afgezet.
- Relatie met bodem, hydrologie en ecologie
In het gebied komen kalkrijke eerd- en vaaggronden voor. De hydrologische situatie wordt
gekenmerkt door zoete kwel. Er treedt verzoeting in het gebied op. In verband met het huidige
landgebruik is de oorspronkelijke vegetatie geheel verdwenen. Fysisch geografisch bestaat het
gebied uit de eenheden strandvlakte met mariene afzettingen en vervlakte duinen.
- Actieve processen
Geen.
Waardering
Soortgelijke gebieden komen divers in Nederland voor, het gebied is dan ook matig zeldzaam. Er is
een sterke genetische en ruimtelijke interne samenhang. Het fenomeen bestaat uit verscheidene,
kenmerkende, tamelijk gave vormen. Het heeft geen educatieve, maar wel wetenschappelijke
waarde. Het fenomeen is belangrijk voor de reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van het
gebied. Het geheel heeft een provinciale waardering.
Bedreigingen
Zie voor de omvang en locatie van de bedreigingen de kaart van het gebied (red. deze kaart
ontbreekt in het bijlage-rapport Actualisatie Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden).
Aantastingen
Een gedeelte van het gebied is vergraven. Verder zijn een golfbaan, een militair vliegveld, een
sportveld en een nieuwe weg actuele aantastingen van het gebied.
Bescherming
- Praktijk
Het gebied mag niet verder vergraven worden. Ruilverkaveling moet niet worden toegestaan. In
principe zijn groot- en kleinschalige ingrepen en intensieve veehouderij niet toegestane activiteiten.
Overige informatie en opmerkingen
Via diverse (soms doodlopende) wegen en dijkjes is de bereikbaarheid van het gebied redelijk.
NL.IMRO.0373.BPDorpDuin2022-VG01

bestemmingsplan Dorp en Duin 2022

|33
Toetsing aan beleid aardkundige waarden
Bij de gebiedsbeschrijving uit 2004 wordt het huidige verkavelingspatroon en de richting van sloten
genoemd. In het nieuwe ruimtelijke plan zijn juist het verkavelingspatroon en het patroon van
sloten en watergangen de basis voor het ontwerp. Deze hoofdrichtingen blijven dus in stand en
herkenbaar.
De onderliggende bodem en de hydrologische situatie blijft in stand. In overleg met het
hoogheemraadschap is een hydorlogische oplossing op maat ontworpen, waarin juist meer ruimte
is voor water en waterberging voor een duurzame waterhuishouding. Daarnaast is in dit ruimtelijk
plan een deel van een mogelijke nieuwe boezemverbinding tussen de Oude Vaart en de
Hoevervaart opgenomen, die de hydrologische situatie in de gehele polder kan verbeteren.
Bij de gebiedsbeschrijving is bij het onderdeel ecologie aangegeven dat in verband met het huidige
landgebruik de oorspronkelijke vegetatie geheel is verdwenen. Dit geldt ook voor het plangebied
dat momenteel volledig en intensief in gebruik is voor landbouw. Bij het nieuwe ruimtelijke plan
wordt juist ingezet op het verbeteren van de ecologische situatie door onder andere het toevoegen
van nieuwe bij het landschap passende beplantingen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het
planten van veel extra bomen en natuurinclusief bouwen.
Geconcludeerd kan worden dat door dit ruimtelijk plan het huidige verkavelings- en slotenpatroon
behouden blijft en er geen ingrijpende aanpassingen in de bodemsoorten plaats vinden. Het
ruimtelijk plan zorgt juist voor een positieve bijdrage aan de hydrologische situatie in het
poldergebied en aan een versterking van de ecologische situatie.
Artikel 15 Ruimtelijke kwaliteitseis ingeval van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het
landelijk gebied
In artikel 15 worden eisen gesteld ingeval van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk
gebied:
1. Gedeputeerde Staten stellen de Leidraad Landschap en cultuurhistorie vast, die de provinciale
belangen beschrijft ten aanzien van landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
2. Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk
gebied, indien gelet op de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie:
a. Rekening wordt gehouden met:
i.
De ambities en ontwikkelprincipes van het toepasselijke ensemble, en;
ii.
De ambities en ontwikkelprincipes van de toepasselijke structuren, en;
b. Hierbij wordt betrokken:
i.
De kansen zoals beschreven bij de ambities en ontwikkelprincipes, en;
ii.
De ontstaansgeschiedenis en de kernwaarden van het toepasselijke
ensemble, en;
iii.
De ontstaansgeschiedenis en de kernwaarden van de toepasselijke
provinciale structuren.
3. De toelichting van een bestemmingsplan bevat een motivering waaruit moet blijken dat
voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.
4. Gedeputeerde Staten kunnen de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) om advies
vragen over ontwikkelingen die een grote impact kunnen hebben op de landschappelijke en
cultuurhistorische waarden of indien wordt afgeweken van de ontwikkelprincipes als bedoeld in
het tweede lid onder a.
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De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is reeds nader behandeld in de voorgaande paragraaf.
Voor de beide locaties Egmond Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost zijn aparte rapportage
opgesteld waarin de ruimtelijke en landschappelijke inpassing uitgebreid is onderbouwd en getoetst
aan de ambities en ontwerpprincipes uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (bijlage,
“Ruimtelijke inpassing Egmond Binnen Zuid” en “Ruimtelijke inpassing Egmond aan den Hoef Oost,
Ordito BV). Uit de opgestelde rapportages kan geconcludeerd worden dat de planvoornemens in lijn
zijn met de ambities en ontwikkelprincipes uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.
De ruimtelijke uitgangspunten, afgestemd met de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, zijn
vastgelegd in dit bestemmingsplan. Met name het behoud van de landschappelijke hoofdstructuur,
het bestaande en nieuwe watersysteem en de nieuwe in het landschap passende
hoofdgroenstructuur zijn door het opnemen van passende bestemmingen als Groen en Water
juridisch geborgd.
Het planvoornemen voldoet daarmee aan het gestelde in artikel 15 van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening.
Artikel 26b Bollenteelt
In artikel 26b van de Provinciale Ruimtelijke Verordening staat het volgende:
1. Een bestemmingsplan bevat uitsluitend bestemmingen of regels die voorzien in het mogelijk
maken van grondbewerkingen als bezanden, omzetten en opspuiten ten behoeve van
permanente bollenteelt, indien de betrokken gronden zijn gelegen in bollenconcentratiegebied,
zoals aangegeven op kaart 7 en op de digitale verbeelding ervan.
2. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op bollenconcentratiegebied maakt de vestiging van
een nieuw bollenteeltbedrijf voor permanente bollenteelt of de uitbreiding van een bestaand
bollenteeltbedrijf in dit gebied niet onmogelijk.
3. Gedeputeerde staten kunnen, gehoord de desbetreffende commissie van provinciale staten, de
begrenzing van bollenconcentratiegebied, zoals aangegeven op kaart 7 en de verbeelding
ervan, wijzigen.
Het gehele plangebied Egmond Binnen Zuid en het noordelijk deel van de locatie Egmond aan den
Hoef Oost is aangewezen als onderdeel van het bollenconcentratiegebied.
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Uitsnede Provinciale Ruimtelijke Verordening (thema: landbouwclusters), gearceerde gebieden
bollenconcentratiegebied rondom Egmond aan den Hoef

Uitsnede Provinciale Ruimtelijke Verordening (thema: landbouwclusters), gearceerde gebieden
bollenconcentratiegebied rondom Egmond Binnen
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In de PRV hebben onderdelen van het plangebied de aanduiding ‘Bollenconcentratiegebied’. Binnen
dit gebied is op grond van artikel 26b, tweede lid, van de PRV niet toegestaan dat een
bestemmingsplan de vestiging of uitbreiding van een bollenteeltbedrijf onmogelijk maakt. Het
bestemmingsplan is niet strijdig met deze bepaling uit de PRV. De locatie Egmond aan den Hoef
Noord blijft de bestemming ‘Agrarisch’ behouden en reeds daarmee zijn eventuele
uitbreidingsmogelijkheden niet onmogelijk gemaakt. De locatie Egmond aan den Hoef Noord biedt
namelijk nog mogelijkheden tot verdere uitbreiding van permanente bollenteelt omdat niet alle
gronden worden gebruikt voor de permanenten bollenteelt.
Tevens wordt met het bestemmingsplan permanente bollengrond gecompenseerd buiten het
plangebied. De gemeente draagt zorg voor compensatie van het verlies aan
bollenconcentratiegebied ter plaatse van de locaties Egmond aan den Hoef Oost (ca. 4,5 ha) en
Egmond Binnen Zuid (ca. 3,6 ha). De ontwikkelaar is verplicht gronden geschikt te maken voor de
permanente bollenteelt voordat een omgevingsvergunning kan worden afgegeven. Tevens is deze
compensatieverplichting ook vastgelegd in de anterieure overeenkomst. De compensatie vindt
plaats binnen het bollenconcentratiegebied op gronden die nog niet geschikt zijn voor permanente
bollenteelt. Voor deze compensatie is geen planologische wijziging vereist omdat agrarische
bestemmingen binnen de gemeentegrenzen ook permanente bollenteelt toestaan, mits de locatie is
gelegen binnen het bollenconcentratiegebied. Met dit plan ontstaat een verplichting tot het
geschikt maken van 8,1 hectare voor de permanente bollenteelt. De ontwikkelaar heeft zowel een
planologische verplichting, als een contractrechtelijke verplichting tot het compenseren van
gronden geschikt voor de bollenteelt. Daarmee is de compensatie voldoende geborgd en bestaat
geen strijdigheid met de PRV.
Het plan maakt de vestiging van een nieuw bollenteeltbedrijf voor permanente bollenteelt of de
uitbreiding van een bestaand bollenteeltbedrijf in dit gebied niet onmogelijk. Voor de huidige grond
voor permanente bollenteelt die met het plan verdwijnt wordt een compensatieplicht buiten het
plangebied in het leven geroepen.
Artikel 33 Energie en duurzaam bouwen
Tevens dienen bestemmingsplannen voor woningbouw, renovatie, (herstructurering)
bedrijventerreinen, kantoorlocaties en glastuinbouw te beschrijven op welke wijze invulling wordt
gegeven aan energiebesparing en inzet van duurzame energiebesparing en inzet van duurzame
energie, waaronder mede wordt verstaan het gebruik van restwarmte, Warmte Koude Opslag en
aardwarmte, zonne-energie en biomassa.
In de paragraaf ‘Duurzaamheidsbeleid gemeente Bergen 2017-2020’ en paragraaf 5.4
‘Duurzaamheid’ wordt hier nader op ingegaan.
Conclusie
Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat het planvoornemen past binnen het provinciaal beleid.
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4.3

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Landelijk Gebied Gemeente Bergen
De gemeente Bergen heeft op 9 december 2010 de Structuurvisie Landelijk Gebied vastgesteld. De
structuurvisie beschrijft de gewenste ontwikkelingen van het gebied. Het is een visie voor een
periode van in beginsel tien jaar; een leidraad die richting geeft aan het eigen gemeentelijk
handelen en helpt bij het maken van keuzes met de blik gericht op de toekomst.
Het plangebied ligt binnen het deelgebied ‘Binnenduinrand Zuid’. Hiervoor is het volgende
streefbeeld opgenomen. Het accent in de visie op de Binnenduinrand-Zuid ligt op herstel en
versterking van het landschap, zodat een robuuste groene structuur wordt gerealiseerd. Binnen
deze robuuste landschappelijke structuur kunnen verschillende functies worden opgenomen. Het
streven is er daarom op gericht om met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, recreatie
en natuur de landschappelijke kwaliteit van dit deel van de binnenduinrand te versterken. De
aanwezig dynamiek wordt zorgvuldig in goede banen geleid, zodat de landschappelijke kwaliteiten
en de kwaliteiten van natuurontwikkeling (duinrellen, duinweiden) extensieve recreatie (wandelen,
fietsen, ruitersport) optimaal kunnen worden benut en zodat een prettige en (verkeers)veilige
woonomgeving ontstaat van een goede beeldkwaliteit met ruimte voor alle benodigde
voorzieningen.
Vanaf Egmond aan den Hoef tot Egmond Binnen ligt het accent op het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit. Aan de westzijde van de Herenweg wordt ingezet op het benutten van de potenties voor
natuurontwikkeling, op een cultuurhistorisch verantwoorde wijze. Kleinschalige recreatieve
voorzieningen blijven hier mogelijk. Ten oosten van de Herenweg blijft het accent liggen op de
bollenteelt afgewisseld met kleinschalige weilanden. De Herenweg vormt een herkenbare schakel
tussen de verschillende sferen.
Randvoorwaarden vanuit landschap, natuur en cultuurhistorie
Aspecten van ruimtelijke kwaliteiten:
• Behoud en versterk de afwisselende ruimtelijke kwaliteit in de binnenduinrand (openheidbossen-agrarisch gebied-kleinschalige bebouwingsclusters-recreatie);
• Behoud en versterk de natuurlijke gradiënt (duin-binnenduinrand-polder);
• Behoud en versterk de aanwezige kleinschaligheid in beplanting, bebouwing en afwisseling van
het bodemgebruik in de binnenduinrand;
• Behoud de agrarische identiteit ten oosten van de Herenweg, waarbij bollen een belangrijke rol
spelen.
Randvoorwaarden vanuit landschap/natuur/cultuurhistorie
• Behoud en versterk het cultuurhistorische karakter van de doorgaande Herenweg met
verschillende ligging ten opzichte van de duinrand;
• Herenweg blijft de ontwikkelingsas en belangrijkste route, van waaraf zicht op de polders en
duinen bestaat;
• Versterk en herstel duinrellen en de toevoer van schoon kwelwater;
• Verzacht de harde bebouwingsranden van de kernen Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen
met kleinschalige bebouwingseenheden en forse beplanting;
• Behoud en versterk de zichtlijnen op de Abdij en ruïne van Egmond.
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Wonen
Vanouds vormt de Binnenduinrand de zone waar het wonen was geconcentreerd. Deze zone vormt
de relatief veilige strandwal tussen het water van de zee en het water uit de vroeger moerassige
polders.
De uitgangspunten uit de Structuurvisie Landelijk Gebied zijn doorvertaald in de Ruimtelijke
inpassing per deellocatie. Vertrekpunt is om de woningbouw op natuurlijk wijze te verweven met
het landschap. De uitbreidingen krijgen een dorpse en landelijke uitstraling met een link naar de
bestaande dorpskern. In de Ruimtelijke inpassing is voldoende aandacht besteed aan de
Structuurvisie Landelijk Gebied en hoe het planvoornemen zich daarmee verenigd. Gesteld kan
worden dat het planvoornemen in lijn is met de Structuurvisie Landelijk Gebied.
Structuurvisie Egmond aan den Hoef 2016
In 2016 heeft de gemeente Bergen de Structuurvisie Egmond aan den Hoef opgesteld. In deze
structuurvisie wordt op integrale wijze aangegeven hoe de kern Egmond aan den Hoef zich kan
ontwikkelen in de komende twintig jaar. Hierbij zijn een goede inpassing en groen landschapsbeeld,
passend bij het karakter van het dorp, belangrijk.
Voor het deelgebied Egmond aan den Hoef Oost is het volgende beleid opgenomen:
Deelgebied 8 – Egmond aan den Hoef Oost
De overgang tussen woonbebouwing en buitengebied aan de oostzijde van Egmond aan den Hoef is
relatief hard. In de toekomst streeft de gemeente naar het verzachten van deze randen door middel
van een groene, landschappelijke afronding van de kern, waarbij het belangrijk is dat de relaties met
het buitengebied blijven bestaan.
Verzachten overgang dorp en landschap De essentie van woningbouwlocatie Egmond aan den Hoef
Oost is niet om ‘woningen weg te zetten’, maar om een goede overgang te maken tussen dorp en
landschap die nu nog ontbreekt. De huidige woonwijk maakt in stedenbouwkundig opzicht een
harde stedelijke rand naar het landschap dat van zichzelf kaal en totaal open is. Het is daarmee
ruimtelijk ook ‘te zwak’ om tegenwicht te bieden aan de bebouwingsrand. Ook de naastgelegen
provinciale weg N512 domineert daardoor in beeld en geluid. Door het typische ‘binnenduinse
bouwen’ als uitgangspunt te nemen, gebouwen met ruime groene voeten in een ‘kantwerk’ van
lanen, bossages en open ruimten, moet er juist door te bouwen een landschappelijke reparatie
optreden, een afronding van het dorp. Woningbouw als landschapsbouw. Daarvoor zijn ruime
woningen met flinke kavels nodig en bijzondere groene korrels. Tegelijk is een tweede doelstelling
om ruimte te bieden aan ruime en toch goedkopere grondgebonden woningen, waaronder sociale
woningbouw.
De uitgangspunten uit de Structuurvisie Egmond aan den Hoef zijn doorvertaald in de Ruimtelijke
inpassing voor deze deellocatie. In de Ruimtelijke inpassing is voldoende aandacht besteed aan de
structuurvisie en hoe het planvoornemen zich daarmee verenigd. Gesteld kan worden dat het
planvoornemen in lijn is met de Structuurvisie Egmond aan den Hoef.
Omgevingsvisie gemeente Bergen (ontwerp juli 2021)
De gemeente Bergen werkt aan een Omgevingsvisie. In de ontwerp Omgevingsvisie (juli 2021) is de
volgende visie voor de diverse gebieden en kernen opgenomen:
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Omgevingsvisie gemeente Bergen

Binnenduinrand
De binnenduinrand is het gebied met gemengde functies; zowel in de bebouwing als in de groene
functies. Naast woningen zijn er veel campings en huisjesterreinen te vinden. Een gebied waar naast
veeteelt veel bollenteelt aanwezig is. Afwisseling is hier troef.
De beleving van de verschillende landschappen naast elkaar is hier een kwaliteit. Het gebied biedt
bij uitstek kansen voor versterking van zowel natuurwaarden als landschapsbeleving. De aanplant
van loofbomen dient de biodiversiteit, legt CO2 vast en zorgt voor vermindering van hittestress.
Deze aanplant kan samengaan met de verbetering van enkele dorpsranden die op dit moment
minder fraai zijn. Ook initiatieven voor kleine voedselbossen kunnen in beperkte mate in de randen
van dorpen een plek krijgen. De reconstructie van duinrellen leidt tot schoon water met de daarbij
horende natuur. Natuurinclusieve landbouw helpt om biodiversiteit te vergroten en kwaliteit van
bodem en water te verbeteren. Onderdeel van het gebiedsgerichte beleid is het doel om in de
periode tot 2040 het areaal bos en natuur in dit gebied met 10% te vergroten.
Strandvlakte en droogmakerijen
In het deelgebied strandvlakte en droogmakerijen zijn groene functies in de hoofdrol. Het gaat om
landbouw, natuur en alle mengvormen daar tussenin. De landbouw speelt een cruciale rol omdat
landbouwbedrijven grote delen van dit gebied beheren.
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Ook in de toekomst zal dat in belangrijk mate zo blijven. Waarbij agrarische ondernemers zoals
eerder aangeven keuzemogelijkheden hebben om zich verder in de (kringloop) landbouw te
specialiseren of om combinaties te maken met andere bronnen van inkomsten. Zolang de duurzame
kwaliteit van het buitengebied en de relatieve rust in dit gebied voorop staan, zijn beide
ontwikkelingen mogelijk.
Qua beleving is in dit deelgebied vooral de groene ruimte en de relatieve stilte belangrijk. Openheid
is van belang vanwege het contrast met de binnenduinrand en de duinen. Zolang het gaat om
verduurzaming, groen en gezond zijn ook functies denkbaar die opgaande gewassen met zich
meebrengen als dit in aansluiting op dorpen gebeurt en niet op de plekken waar doorzichten
belangrijk zijn. Ook gebieden die van belang zijn voor de weidevogels zijn hiervan Uitgesloten.
Functies in de sfeer van zonne-energie zijn denkbaar mits hier voldoende draagvlak en
participatiemogelijkheden zijn vanuit bewoners en ondernemers. En mits dergelijke ontwikkelingen
goed landschappelijk worden ingepast. Ook versterking van het waterbergende vermogen is een
kans. Dit met het oog op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Op recreatief gebied liggen er kansen
om het recreatieve routenetwerk te versterken voor rustige vormen van recreatie. Dit geeft tevens
goede mogelijkheden voor sport en beweging vanuit de kernen. Onderdeel van het gebiedsgerichte
beleid is dat we de stiltegebieden in de polder willen versterken.
De uitgangspunten uit de Omgevingsvisie zijn doorvertaald in de Ruimtelijke inpassing per
deellocatie. In de Ruimtelijke inpassing is voldoende aandacht besteed aan de Omgevingsvisie en
hoe het planvoornemen zich daarmee verenigd. Gesteld kan worden dat het planvoornemen in lijn
is met de Omgevingsvisie.
Landschapsontwikkelingsplan Bergen 2011
Het Landschapsontwikkelingsplan (kortweg LOP) biedt een kader voor het behoud van bestaande
landschapswaarden en is een streefbeeld en inspiratiebron voor de landschappelijke kwaliteit van
nieuwe ontwikkelingen. Zij sluit aan op de Structuurvisie Landelijk gebied gemeente Bergen. De
Structuurvisie vormt het integrale afwegingskader waar ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden.
Het LOP vormt het kader voor de gewenste landschapskwaliteit hoe een ontwikkeling eruit dient te
zien. Tevens vormt zij een instrument om verrommeling van het landschap te herstellen en te
voorkomen en hier ook op te handhaven.
Het plangebied is gelegen in de binnenduinrand. De binnenduinrand vormt een fraaie
overgangszone van de duinen naar het polderlandschap. Zij is gelegen op de oude strandwallen. In
deze zone ligt de Heereweg / Herenweg. Zij vormt de vroeg Middeleeuwse ontginningsas van het
Bergense landschap. De binnenduinrand herbergt een groot aantal functies, zoals wonen,
verblijfsrecreatie, recreatieve voorzieningen en in het zuidelijk deel ook agrarische functies, met een
belangrijke plek voor de bollenteelt.
Randen van dorpskernen
De dorpen binnen de gemeente worden gekenmerkt door hun kleinschalige karakter. Dit komt door
het feit dat de kernen in de loop der jaren organisch gegroeid zijn met voornamelijk kleine
woningbouwopgaven. Toch zijn er in de Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen een drietal plaatsen
aangegeven waar landschappelijke afronding van de dorpskern gewenst is; Camperduin, Egmond
aan den Hoef en Egmond-Binnen.


Bij de zuidoostzijde van Egmond aan den Hoef is de afronding van de rand juist heel planmatig
en hard. De noordrand van Egmond aan den Hoef is wel zichtbaar, maar niet zozeer storend.
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Ook de zuidoostzijde van Egmond-Binnen is wel zichtbaar, maar niet zozeer storend.

De uitgangspunten uit het Landschapsontwikkelingsplan zijn door vertaald in de Ruimtelijke
inpassing per deellocatie. In de Ruimtelijke inpassing is voldoende aandacht besteed aan de LOP en
hoe het planvoornemen zich daarmee verenigd. Gesteld kan worden dat het planvoornemen in lijn
is met het Landschapsontwikkelingsplan.
Woonvisie 2015-2020
De woonvisie ‘Wonen in de gemeente Bergen 2015-2020’ is vastgesteld op 28 januari 2016. De
gemeente schetst hierin de gewenste ontwikkeling van het wonen tot 2020. De gemeente heeft
voor de periode tot 2020 de onderstaande beleidsdoelen geformuleerd:
• Het zorgen voor een kwalitatief goed woningaanbod (geschiktheid, kwaliteit en duurzaamheid);
• Het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod;
• Het vergroten van de betaalbaarheid;
• Het huisvesten van de huidige en toekomstige inwoners (doelgroepen);
• Flexibiliteit en maatwerk.
De aanleiding van het planvoornemen is het toevoegen van woningen in de gemeente Bergen,
waardoor betaalbare woningen voor jong én oud en het betaalbaar houden van deze woningen
mogelijk wordt gemaakt. Het voornemen voorziet hiermee in de beleidsdoelen voor het vergroten
van de betaalbaarheid en het huisvesten van de huidige en toekomstige inwoners (jong en oud).
Duurzaamheidsbeleid gemeente Bergen 2017-2020
Dit duurzaamheidsbeleid zet uiteen wat de inzet is van de gemeente Bergen om de samenleving te
verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten en acties van de gemeente zijn bij het creëren van
een duurzame- en groene economie. De gemeente Bergen neemt verantwoordelijkheid in het
klimaat- en energievraagstuk en ziet duurzaamheid als kans voor economische groei. Bergen wil een
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bijdrage leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde en aan vermindering van de
toenemende vraag naar grondstoffen.
Vanuit het vigerende beleid en het “Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de
regio Alkmaar 2015-2020” zijn de bestuurlijke doelstellingen van Bergen:
• 20% CO2-vermindering te realiseren in 2020 ten opzichte van 2010;
• 20% energie te besparen in 2020 ten opzichte van 2010;
• 20% duurzame energie op te wekken 2020 ten opzichte van 2010.
Om deze doelstellingen te behalen wordt deze lijn voortgezet in het “Duurzaamheidsbeleid
gemeente Bergen 2017-2020”. Er zijn drie hoofdthema’s geformuleerd:
1. Duurzaam wonen en leven;
2. Duurzaam ondernemen;
3. Duurzaam gemeentelijke bedrijfsvoering.
De gemeente Bergen wil binnen de hoofdthema’s prioriteit geven aan het verduurzamen van de
bestaande bouw, opwekken van duurzame energie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en
de circulaire economie. In paragraaf 5.4 wordt hier nader op ingegaan.
Doelgroepenverordening
In de gemeente Bergen is sprake van grote woningschaarste en vooral starters komen niet of
nauwelijks aan een woning. De goedkope woningbouwcategorieën komen onvoldoende van de
grond als het aan de markt wordt overgelaten en gemeentelijke sturing is noodzakelijk om te
voorkomen dat woningen worden gebouwd waarvoor geen behoefte is en die niet bijdragen aan
het oplossen van de woningschaarste in de gemeente.
De motivatie voor het inzetten van de Doelgroepenverordening binnen de gemeente Bergen is
gelegen in de gemeentelijke wens te komen tot een zorgvuldig ruimtegebruik en het tegengaan van,
uit het oogpunt van leefbaarheid onaanvaardbare, leegstand. Dat motief stamt vanuit de gedachte
dat wanneer, zoals in de Memorie van toelichting (MvT) bij de Grondexploitatiewet is gesteld, de
voornoemde woningbouwcategorieën onvoldoende van de grond komen als het aan de markt
wordt overgelaten en van daaruit gemeentelijke sturing noodzakelijk is om te voorkomen dat
woningen worden waaraan geen behoefte is en die niet bijdragen aan het oplossen van de
woningschaarste in de gemeente, die op haar beurt leidt tot een daling in het voorzieningenniveau.
Dit motief sluit teven aan bij het amendement Lenards c.s. (Kamerstukken II 2005/06, 30218, 19) die
ten grondslag ligt aan het opstellen van artikel 3.1.2, eerste lid van het Besluit ruimtelijke ordening.
De Doelgroepenverordening van de gemeente Bergen kent voor categorieën sociale huurwoning,
sociale koopwoningen en middeldure huurwoningen bepalingen over de maximale huurprijs, de
doelgroep en de instandhoudingstermijn (voor die doelgroep). De woningen in het plangebied
vallen deels binnen de werking van deze verordening.
In samenspraak met het Ministerie van BZK is de doelgroepenverordening van de gemeente
aangepast. Deze aanpassing was nodig nadat het ministerie oordeelde dat een Bergense regel om
inwoners voorrang te geven bij de bouw van nieuwe koopwoningen niet paste binnen de huidige
huisvestingswet. De aangepaste verordening is ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd.
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In het voorstel zijn alle bindingseisen uit de verordening geschrapt en wordt het artikel over de
toewijzing van sociale koopwoningen geschrapt.
De gemeente Bergen is toegelaten tot een pilot van het ministerie om via de
doelgroepenverordening ook regels te stellen voor koopwoningen tot € 325.000,-. Dat zijn dan de
zogenaamde ‘midden koopwoningen’. In het kort betekent dit dat deze woningen voor tien jaar een
vaste prijs hebben van maximaal € 325.000,- plus inflatie. Deze woningen kunnen dan niet met
grote winsten tussentijds worden verkocht, wat helpt bij het betaalbaar houden van woningen in
onze gemeente.
Betekenis voor het project
Het percentage te realiseren sociale huur- en koopwoningen en middeldure huur- en koopwoningen
is in de regels van het onderhavige bestemmingsplan vastgelegd, waarmee deze juridischplanologisch zijn geborgd.
Conclusie
Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat het planvoornemen past binnen het gemeentelijk beleid.
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5.

RANDVOORWAARDEN

5.1

Archeologie

Verdrag van Malta
In 1998 heeft het parlement het Europees Verdrag, inzage de bescherming van het archeologische
erfgoed, goedgekeurd. Dit Verdrag van Malta voorziet in een beperking van de risico’s op aantasting
van cultureel erfgoed. Dit kan door het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in oorspronkelijke
vindplaats te bewaren en door integratie van archeologie in de ruimtelijke ordening.
Beleidskader
De implementatie van het Verdrag van Malta is vormgegeven door de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg op 1 september 2007. Het is een raamwet die regelt hoe Rijk, provincies en
gemeenten bij hun ruimtelijke plannen rekening moeten houden met het erfgoed in de bodem. Het
belangrijkste uitgangspunt is het streven naar behoud van archeologische waarden in de bodem en
alleen opgraven als behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is. Kortom: sinds die invoering van
deze wet zijn gemeenten belast met de zorgplicht voor het archeologisch erfgoed. Dit is niet
veranderd met de inwerkingtreding van de Erfgoedwet (1 juli 2016). Sindsdien is het behoud en
beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld in één integrale Erfgoedwet. De omgang met de
archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die naar
verwachting in 2022 in werking zal treden. Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus zoals
die in de eerdere wetten golden, worden gehandhaafd.
Gemeentelijk beleid
Op basis van verschillende bureauonderzoeken van de Cultuurcompagnie (voorheen Stichting
Cultureel Erfgoed Noord – Holland) is een algemene beleidskaart opgesteld voor de gehele
gemeente Bergen, waarin de verschillende archeologische verwachtingswaarden zijn weergegeven.
De verschillende verwachtingswaarden zijn vertaald naar archeologische regimes. Voor de locaties
gelden de volgende beschermingsregimes:
Locatie

Rekening houden met archeologie bij:

Egmond-Binnen Zuid



Bodemverstorende ingrepen groter
dan 500 m2 en dieper dan 40 cm.

Egmond aan den Hoef Oost



Bodemverstorende ingrepen groter
dan 500 m2 en dieper dan 40 cm.

Egmond aan den Hoef Noord



Bodemverstorende ingrepen groter
dan 500 m2 en dieper dan 40 cm
(noord/west locatie);



Bodemverstorende ingrepen groter
dan 2.500 m2 en dieper dan 40 cm
(zuid/oost locatie).

De diepte van de toekomstige bodemverstoring is ten tijde van dit onderzoek niet bekend, maar
uitgaande van de aanleg van bouwputten voor de voorgenomen nieuwbouw zal de bodem
waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden verstoord ter plaatse van de locaties
Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost.
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Er wordt vooralsnog uitgegaan van een standaard funderingsdiepte zonder onderkeldering en met
een bodemverstoring van ten minste 0,8 - 1,0 meter beneden maaiveld.
Beide deellocaties liggen volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Bergen (2013) in
een donkerblauwe zone. Voor deze zone geldt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen met een
oppervlakte groter dan 500 m2 en een verstoringsdiepte vanaf 40 centimeter onder maaiveld. De
gemeente heeft middels deze kaart aangegeven dat er een archeologische onderzoeksplicht geldt.
Onderzoek Egmond Binnen Zuid
In augustus 2021 is door Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd op de locatie
Egmond-Binnen Zuid. Het archeologisch onderzoek is als bijlage bij de toelichting opgenomen.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek wordt duidelijk dat het plangebied in een
dynamisch gebied ligt. Het plangebied ligt (de rand van) een hoge, droge en goed bewerkbare
strandwal waarop menselijke activiteiten en/of bewoning kan hebben plaatsgevonden vanaf het
laat-neolithicum/bronstijd. Voor het plangebied geldt een (middel)hoge verwachting voor de
aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit de periode laat-neolithicum tot en met late
middeleeuwen.
Omwille van bovenstaande informatie wordt archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht.
Dit kan plaatsvinden in de vorm van een verkennend booronderzoek om de intactheid van de
bodem en de diepteligging van potentiële archeologische niveaus vast te stellen.
Onderzoek Egmond aan den Hoef Oost
In augustus 2021 is door Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd op de locatie
Egmond aan den Hoef Oost. Het archeologisch onderzoek is als bijlage bij de toelichting
opgenomen.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek wordt duidelijk dat het plangebied in een
dynamisch gebied ligt. Het plangebied ligt direct ten oosten van (de rand van) een hoge, droge en
goed bewerkbare strandwal waarop menselijke activiteiten en/of bewoning kan hebben
plaatsgevonden vanaf het laat-neolithicum/bronstijd. Voor het plangebied geldt een (middel)hoge
verwachting voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit de periode laat-neolithicum
tot en met late middeleeuwen.
Omwille van bovenstaande informatie wordt archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht.
Dit kan plaatsvinden in de vorm van een verkennend booronderzoek om de intactheid van de
bodem en de diepteligging van potentiële archeologische niveaus vast te stellen.
Onderzoek Egmond aan den Hoef Noord
In augustus 2021 is door Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd op de locatie
Egmond aan den Hoef Noord. Het archeologisch onderzoek is als bijlage bij de toelichting
opgenomen.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek wordt duidelijk dat het plangebied in een
dynamisch gebied ligt. Het plangebied ligt direct ten oosten van (de rand van) een hoge, droge en
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goed bewerkbare strandwal waarop menselijke activiteiten en/of bewoning kan hebben
plaatsgevonden vanaf het laat-neolithicum/bronstijd. Voor het plangebied geldt een (middel)hoge
verwachting voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit de periode laat-neolithicum
tot en met late middeleeuwen.
Omwille van bovenstaande informatie wordt archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht.
Dit kan plaatsvinden in de vorm van een verkennend booronderzoek om de intactheid van de
bodem en de diepteligging van potentiële archeologische niveaus vast te stellen.
Conclusie
Om de intactheid van de bodem te waarborgen totdat vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden,
worden een archeologische dubbelbestemmingen opgenomen. Ter plaatse van de archeologische
dubbelbestemmingen is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning werken
en werkzaamheden uit te voeren met een grotere omvang van 500 m2 of 2.500 m2 en op een groter
diepte dan 40 cm, tenzij de aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van nader
archeologisch onderzoek aantoont dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden
aanwezig zijn.

5.2

Bedrijven en milieuzonering

De Wet milieubeheer zorgt ervoor dat milieuoverlast in woongebieden zoveel mogelijk wordt
beperkt. Alle voorzieningen en bedrijven die overlast veroorzaken moeten daarom een vergunning
hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet
milieubeheer of ze moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit.
In de publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
is een lijst met indicatieve richtafstanden opgenomen voor milieubelastende bedrijfsactiviteiten ten
opzichte van gevoelige bestemmingen. De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de
bestemming die bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste
situering van de gevel van een woning die mogelijk is.
Milieucategorie

t.o.v. rustig gebied

t.o.v. gemengd gebied

1

10 m

0m

2

30 m

10 m

3.1

50 m

30 m

3.2

100 m

50 m

4.1

200 m

100 m

4.2

300 m

200 m

5.1

500 m

300 m

5.2

700 m

500 m

5.3

1.000 m

700 m

6

1.500 m

1.000 m

De publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ biedt een handreiking voor een verantwoorde inpassing
van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving of van gevoelige functies nabij bedrijven. De afstanden in
de tabel geven echter slechts indicatieve informatie en zijn als standaard-norm bedoeld. De
informatie heeft geen betrekking op individuele bedrijven of situaties. Immers kunnen zich binnen
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bedrijfstypen grote verschillen voordoen. Specifieke maatregelen of omstandigheden kunnen leiden
tot kleiner of grotere afstanden. Een vaste afstand is zodoende niet te bepalen.
Onderzoek
De beoogde locaties kunnen beschouwd worden als ‘rustig gebied’. De afstand is gemeten tussen
enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat
en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning die mogelijk is.
Locatie

Soort bedrijf

Egmond-Binnen Zuid
Herenweg 13B
Bloembollenkwekerij
Herenweg 14-20
Kantoor/praktijkruimte

Milieucategorie

Richtafstand

Afstand tot
bebouwing in
plangebied (ca.)

2
Max. 2

30 meter
30 meter

290 meter
145 meter

Herenweg 15A

Bloembollenkwekerij

2

30 meter

210 meter

Herenweg 21A

Groothandel in
bloemen en planten
Tuincentrum
Bloembollenkwekerij
Hotels en pensions
Hotels en pensions
Bedrijfsbestemming
Voorzieningen ten
dienste van de
exploitatie van
aardgas (inactief)

2

30 meter

95 meter

2
2
1
1
2
4.1

30 meter
30 meter
10 meter
10 meter
30 meter
200 meter

75 meter
65 meter
145 meter
190 meter
200 meter
0 meter

3.1
3.1
2

50 meter
50 meter
30 meter

50 meter
140 meter
100 meter

3.1

50 meter

70 meter

Herenweg 25
Herenweg 27
Herenweg 37
Hogeweg 3
Hogeweg 6
VenneWatersweg t.o.
no. 28

Egmond aan Den Hoef Oost
Hoeverweg 2A
Paardenhouderij
Hoeverweg 3C
Kampeerterrein
Guyotte van
Basisschool
Ijsselsteinlaan 34
Verlengde
Kampeerterrein
Zandweg 6

Paardenhouderij Hoeverweg 2a
Ten zuiden van de locatie Egmond aan den Hoef Oost is een paardenhouderij gevestigd. Voor een
manege gelden richtafstanden van 50 meter voor geur en 30 meter voor stof en geluid. De afstand
van de paardenhouderij tot aan de dichtstbijzijnde bebouwingsmogelijkheden in het deelgebied
Egmond aan den Hoef Oost bedraagt meer dan 50 meter, waardoor er aan de richtafstanden wordt
voldaan.
Nadere toelichting Egmond Binnen Zuid
Voormalige gaswinningslocatie Vennewatersweg
Aan de oostzijde grenst het plangebied Egmond Binnen Zuid aan een terrein dat in het
bestemmingsplan bestemd is als een gaswinningslocatie met milieucategorie 4.1. (richtafstand 200
meter).
NL.IMRO.0373.BPDorpDuin2022-VG01

bestemmingsplan Dorp en Duin 2022

|48

Nederland kent naast de welbekende grootschalige gaswinning in Groningen ook enkele kleine
gasvelden op land waaruit gas wordt of kan worden gewonnen. Het gasveld onder Egmond-Binnen
is een van die “kleine velden”. Dit veld valt binnen de winningsvergunning Middelie zoals verleend
bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, met kenmerk 369/6052/EMC, van 1 mei
1969.
Winning van aardgas uit dit specifieke veld heeft nooit plaatsgevonden, er bevindt zich dan ook
slechts een exploratieboorlocatie waarvan lang geleden een exploratieboring is verricht. Wordt
overgegaan tot winning, dan verandert deze exploratieboorlocatie in een winningslocatie. De
winningslocatie en installatie moeten dan worden gebouwd. Deze installatie zal het gas uit de put
ontvangen en ontdoen van mee-geproduceerde vloeistoffen, zoals water. Zo wordt het gas geschikt
gemaakt voor verder transport of voor eindlevering in het landelijke gasdistributienetwerk. Deze
omvorming van exploratieboorlocatie naar winningslocatie kan niet plaatsvinden alvorens eerst
verdere bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt. Die besluitvorming bestaat onder meer uit de
wijziging van het winningsplan, een wijziging van het bestemmingsplan ofwel de vaststelling van een
inpassingsplan, een omgevingsvergunning en de uitvoering van een milieueffectrapportage. Daar
bovenop moet ook het leidingtracé van en naar deze locatie nog de volledige ruimtelijke procedure
doorlopen.
In de notitie “Aardgaswinning Egmond-Binnen” (bijlage, gemeente Bergen, 5 januari 2022) wordt
bezien of wanneer op deze locatie wordt overgaan tot gaswinning nog steeds een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat in de binnen het bestemmingsplan voorziene woonwijk kan worden
gegarandeerd. Daarbij wordt er van uit gegaan dat dit aanvaardbare woon- en leefklimaat in
principe kan worden gegarandeerd wanneer, vanwege de omgekeerde werking van deze
regelgeving, bij de gaswinning aan de daarvoor geldende milieuregelgeving kan worden voldaan.
Hierbij wordt ook bezien of voor de realisatie dit aanvaardbare woon- en leefklimaat in vergelijking
met de huidige situatie dusdanige maatregelen noodzakelijk zijn dat de houder van de
winningsvergunning hierdoor onevenredig in zijn belangen wordt geschaad. Hiervoor worden zowel
de huidige situatie als de toekomstige aanleg-, winnings- en verwijderingsfase bekenken voor de
aspecten geluid, externe veiligheid en bouwhinder.
Uit de notitie blijkt dat vanuit akoestisch oogpunt sprake van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat tijdens de huidige situatie en in de toekomstige aanleg-, winnings- en verwijderingsfase
op de winningslocatie. Ten aanzien van het aspect externe veiligheid zijn in dezelfde vier fasen er
voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan geen belemmeringen en staat de daarin
geplande woningbouw ook niet aan de uitvoerbaarheid van eventuele gaswinning in de weg. Ook
kan op basis van deze resultaten een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gegarandeerd. De
maatregelen noodzakelijk in de winningsfase om de uitvoerbaarheid en het aanvaardbaar woon- en
leefklimaat te garanderen zijn niet dusdanig dat de belangen van de houder van de
winningsvergunning hierdoor onevenredig worden geschaad. Het aspect bouwhinder vormt in geen
van de vier genoemde fasen een belemmering voor het aanvaardbaar woon- en leefklimaat in het
plangebied of de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
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Hoewel, mede gelet op de berichtgeving daarover door het ministerie 1, de kans klein lijkt dat er ooit
gas gewonnen zal worden uit het veld in Egmond-Binnen staat deze toekomstige gaswinning dus
niet in de weg aan de vaststelling van het bestemmingsplan.
Op deze beoordeling zijn vervolgens voor de aspecten Externe Veiligheid en Geluid een second
opinion verricht. Die second opinions zijn als bijlage bij de notitie gevoegd. Omdat in deze notitie de
geluidsaspecten, met toepassing van de kwadratenwet, worden berekend aan de hand van de
huidig te hanteren geluidsnormen is in de second opinion gekozen voor een modelering van het
geluid. Zo hebben beide benaderingen een plaats gekregen in de toetsing. De second opinions
bevestigen de conclusies uit deze beoordeling.
Conclusie
Vanuit het aspect bedrijven en milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor het
planvoornemen.

5.3

Bodemkwaliteit

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient een bodemonderzoek te worden verricht
met het oog op de beoordeling van de realiseerbaarheid van een bepaalde (bestemmings)wijziging.
Het doel is om er voor zorg te dragen dat de bodemkwaliteit geschikt is voor het geplande gebruik.
Aldus is het bij nieuwe ontwikkelingen verplicht een verkennend bodemonderzoek uit te laten
voeren.
Verkennend bodemonderzoek Egmond Binnen Zuid
Ter plaatse van de woningbouwlocatie Egmond Binnen Zuid is door Aeres Milieu een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd. Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef,
het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. De rapportage is als bijlage bij de
toelichting opgenomen.
Tijdens de veldinspectie op de locatie zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de
aanwezigheid van bodemverontreiniging of bronnen van verontreiniging.
In het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen.
Uit de analyseresultaten blijkt dat zowel in de boven- en ondergrond van de onderzoekslocatie en
ter plaatse van de gedempte sloten geen verhogingen zijn aangetoond. Het freatisch grondwater is
licht verhoogd met barium, molybdeen, xylenen en naftaleen.
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader
bodemonderzoek. De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de
voorgenomen planontwikkeling (woningbouw).

1

Kamerstukken II 2017/18 33529, nr. 469
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In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein
plaatsgevonden. Op het maaiveld en in de vrijkomende grond zijn geen asbestverdachte materialen
aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of
afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie.
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond mogelijk niet zonder
meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond
elders is het Besluit Bodemkwaliteit en het Tijdelijk Handelingskader PFAS van toepassing.
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel toepasbaar. Het wordt
daarom afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of
proceswater.
Verkennend bodemonderzoek Egmond aan den Hoef Oost
Ter plaatse van de woningbouwlocatie Egmond aan den Hoef Oost is door Aeres Milieu een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een
steekproef, het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. De rapportage is als bijlage
bij de toelichting opgenomen.
Tijdens de veldinspectie op de locatie zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de
aanwezigheid van bodemverontreiniging of bronnen van verontreiniging.
Zintuigelijk is ter plaatse van de voormalige sloot (boring 56 en boring 57) een matige en zwakke
rottingsgeur waargenomen.
Uit de analyseresultaten blijkt dat zowel in de boven- en ondergrond van de onderzoekslocatie en
ter plaatse van de gedempte sloot geen verhogingen zijn aangetoond. Het freatisch grondwater is
licht verhoogd met xylenen, naftaleen en tetrachloormethaan.
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader
bodemonderzoek. De milieu hygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de
voorgenomen planontwikkeling (woningbouw).
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein
plaatsgevonden. Op het maaiveld en in de vrijkomende grond zijn geen asbestverdachte materialen
aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of
afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie.
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond mogelijk niet zonder
meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond
elders is het Besluit Bodemkwaliteit en het Tijdelijk Handelingskader PFAS van toepassing.
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel toepasbaar. Het wordt
daarom afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of
proceswater.
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Conclusie
Het aspect bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

5.4

Duurzaamheid

De gemeente Bergen heeft hoge ambities op het gebied van klimaat en duurzaamheid. De uitdaging
met betrekking tot klimaat en duurzaamheid is fors en zal alleen maar verder toenemen. Vanuit het
vigerende beleid en het “Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar
2015-2020” zijn de bestuurlijke doelstellingen van Bergen:
• 20% CO2 vermindering te realiseren in 2020 ten opzichte van 2010;
• 20% energie te besparen in 2020 ten opzichte van 2010;
• 20% duurzame energie op te wekken ten opzichte van 2010.
Onderzoek
Duurzaamheid is in het kader van de ontwikkeling een ambitie op zowel gebiedsniveau als
gebouwniveau. Bij de uitwerking van het plan is het beheersbaar houden van de energielasten
voor de gebruiker een belangrijk onderdeel. Nieuwbouw biedt kansen voor de reductie van de
CO2-uitstoot, het opwekken van duurzame energie en het slim omgaan met water.
Betekenis voor de projecten
De ontwikkeling van Egmond Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost worden duurzame
projecten op verschillende vlakken; energiegebruik, klimaatadaptatie en gezondheid.
Energiegebruik
De woningen worden niet aangesloten op het gasnet en zullen voldoen aan de eisen uit het
Bouwbesluit. Momenteel zijn dit de BENG-eisen (bijna energieneutraal). De daken van de gebouwen
worden gebruikt voor zonnepanelen om duurzame energie op te wekken.
Klimaatadaptatie
Het klimaat veranderd, een belangrijk onderdeel hiervan zijn de hevigere weersomstandigheden
zoals; wateroverlast, hittestress en droogte. In e plannen wordt veel water toegevoegd en worden
delen van het gebied ten opzichte van het maaiveld, verlaagd aangelegd als droge waterberging.
Door in de openbare ruimte veel met halfverharding te werken kan er een maximale infiltratie van
regenwater plaatsvinden. In de plannen zijn veel groen en extra bomen opgenomen. Het groen in
de plannen zorgt voor een verkoelende werking in warme perioden.
Biodiversiteit
Naast een woonplek voor bewoners, wordt er ook rekening gehouden met vogels in de plannen,
door de plaatsing van nestkasten in de architectuur. Ook bij de keuze van beplanting wordt rekening
gehouden met het vergroten van de biodiversiteit.
Conclusie
Met het aspect duurzaamheid is in voldoende mate rekening gehouden in het planvoornemen.
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5.5

Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren voor de directe omgeving in het geval er iets misgaat
tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De risico’s moeten
binnen de perken blijven.
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. In het
Bevi zijn grenswaarden en oriënterende richtwaarden opgenomen voor het plaatsgebonden risico
(PR). Voor het groepsrisico (GR) is een verantwoordingsplicht opgenomen.
Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op
een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute of inrichting bevindt, overlijdt door een
ongeval met transport van gevaarlijke stoffen op die route of binnen die inrichting.
Het groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval met een bepaald aantal dodelijke
slachtoffers in de omgeving van de beschouwde transportroute of inrichting.
In het Bevi zijn aan te houden afstanden tussen inrichtingen (bedrijven), waar grote hoeveelheden
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, en kwetsbare objecten bepaald. Naast het Bevi is de bijbehorende
ministeriële Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) van belang. Het externe veiligheidsbeleid
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is vanaf 1 april 2015 vastgelegd in de Wet Basisnet en de
Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wgvs). Voor ruimtelijke ordening in relatie tot transportroutes is er
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Dit besluit is gebaseerd op de Wro en de Wm.
Volgens het Bevt mag op grond van een ruimtelijk besluit geen kwetsbaar object in een zgn.
veiligheidszone worden gebouwd. Nieuwe, beperkt kwetsbare objecten mogen alleen in
uitzonderlijke gevallen in de veiligheidszone worden toegestaan. Het Bevt gaat ook in op de hoogte
van het groepsrisico.
Indien aannemelijk is, dat het groepsrisico ver beneden de oriëntatiewaarde blijft of nauwelijks
toeneemt, is een verantwoording van het groepsrisico niet verplicht.
Voor het PR geldt dat bebouwing niet is toegestaan binnen de zogenaamde 10-6 contour: rond
inrichtingen waar opslag/verwerking van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; langs transportroutes (weg,
spoor, water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.
Onderzoek
Voor de inventarisatie van risicobronnen in of nabij het plangebied is gebruik gemaakt van de
Risicokaart Nederland.
Egmond-Binnen Zuid
Risicovolle inrichtingen
In of in de nabijheid van de locatie Egmond-Binnen zuid zijn geen risicovolle inrichtingen gelegen die
planologisch relevant zijn.
De gaswinningslocatie is in paragraaf 5.2. nader toegelicht.
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Transport per buisleidingen
De dichtstbijzijnde gasleiding is gelegen op circa 900 meter van de locatie. In het Besluit externe
veiligheid transportroutes is opgenomen dat voor ontwikkelingen op een afstand van meer dan 200
meter geen ruimtelijke beperkingen worden gesteld. Aan deze afstand wordt ruimschoots voldaan.
Daarbij is ter plaatse van de betreffende buisleiding een risicoafstand PR 10-6 opgenomen van circa
100 meter. De beoogde uitbreidingslocatie voldoet ruimschoots aan deze afstand.
Transport over de weg of spoor
In of in de nabijheid van de locatie Egmond-Binnen Zuid zijn geen transportroutes over de weg of
spoor gelegen die planologisch relevant zijn.
Transport over water
In of in de nabijheid van de locatie Egmond-Binnen Zuid zijn geen transportroutes over water
gelegen die planologisch relevant zijn.
Egmond aan den Hoef Oost
Risicovolle inrichtingen
In of in de nabijheid van de locatie Egmond aan den Hoef Oost zijn een drietal risicovolle
inrichtingen aangewezen. De meest dichtstbijzijnde risicovolle inrichting betreft een bovengrondse
propaantank (Driehuizerweg 8A) op een afstand van circa 650 meter. Voor de betreffende
propaantank geldt een risicoafstand PR 10-6 van 25 meter.
Op een afstand van circa 1.100 meter van de locatie ligt een benzineservicestation (Heilooër
Zeeweg 25). De gevaarlijke installaties betreffen een LPG-vulpunt, LPG-reservoir en een LPGafleverinstallatie. De maximale risicoafstand PR 10-6 bedraagt 25 meter. Daarbij is een afstand van
150 meter vastgesteld tot aan de grens van het invloedsgebied.
Verder is op een afstand van circa 1.900 meter een gasontvangsstation (Pieter Schotsmanstraat 8)
gelegen. De hoofdactiviteit van de inrichting is de productie en distributie van aardgas. Voor de
betreffende inrichting geldt een risicoafstand PR 10-6 van 15 meter.
De beoogde locatie Egmond aan den Hoef Oost ligt op ruimschoots voldoende afstand van
risicovolle inrichtingen.
Transport per buisleidingen
De dichtstbijzijnde gasleiding is gelegen op circa 1.100 meter van het plangebied. In het Besluit
externe veiligheid transportroutes is opgenomen dat voor ontwikkelingen op een afstand van meer
dan 200 meter geen ruimtelijke beperkingen worden gesteld. Aan deze afstand wordt ruimschoots
voldaan.
Transport over de weg of spoor
In of in de nabijheid van de locatie Egmond aan den Hoef Oost zijn geen transportroutes over de
weg of spoor gelegen die planologisch relevant zijn.
Transport over water
In of in de nabijheid van de locatie Egmond aan den Hoef Oost zijn geen transportroutes over water
gelegen die planologisch relevant zijn.
NL.IMRO.0373.BPDorpDuin2022-VG01

bestemmingsplan Dorp en Duin 2022

|54
Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

5.6

Geluid

Het aspect geluid speelt een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit. Er bestaan verschillende
geluidsbronnen die van invloed kunnen zijn op deze omgevingskwaliteit. Overlast van geluid op
geluidsgevoelige functies dient te worden voorkomen.
Ter bepaling van de geluidsbelasting dient op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) iedere weg in
beschouwing te worden genomen, tenzij de weg binnen een woonerf gelegen is of voor de weg een
maximum rijsnelheid van 30 km/uur geldt. De te beschouwen wegen hebben een onderzoekszone
waarbinnen een akoestisch onderzoek dient plaats te vinden.
De grootte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de definitie van het plangebied
(buitenstedelijk of binnenstedelijk). Op grond van de Wgh bedraagt de voorkeursgrenswaarde 48 dB
op de gevels van geluidsgevoelige bestemmingen.
Onderzoek Egmond-Binnen Zuid
In het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen voor de locatie Egmond-Binnen Zuid is door
K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende
geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van
de Wet geluidhinder. Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de
geluidzone van de Herenweg N512, Hogeweg en Limmerweg. In het kader van een goede
ruimtelijke ordening is de Kruiskroft tevens opgenomen in het akoestisch onderzoek. De rapportage
is opgenomen als bijlage bij de toelichting.
Herenweg N512
De voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied worden op
een gedeelte van het plangebied overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de Herenweg
N512 bedraagt maximaal 61 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).
Indien woningen worden gebouwd in het gebied waar de voorkeursgrenswaarde wordt
overschreden, zal de gemeente Bergen hogere waarden moeten verlenen.
Indien een hogere waarde is vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende
voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat de woningen dienen te beschikken over ten minste één
geluidluwe gevel.
Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. Conform het
Bouwbesluit worden in het geval van het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde eisen gesteld
aan de minimale gevelgeluidwering.
Wanneer een hogere waarde is verleend, moet voor de nieuwe woning worden aangetoond welke
geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan het gestelde
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in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. De minimaal vereiste geluidwering is het verschil in
geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g Wgh) en 33 dB.
Hogeweg
De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 45 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh). De
waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde, waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze
weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen
restricties op aan het plan.
Limmerweg
De voorkeursgrenswaarde wordt op een gedeelte van het plangebied overschreden. De maximale
ontheffingswaarde wordt niet overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de Limmerweg
bedraagt maximaal 52 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).
Indien woningen worden gebouwd in het gebied waar de voorkeursgrenswaarde wordt
overschreden, zal de gemeente Bergen hogere waarden moeten verlenen.
Kruisfkroft
Er is sprake van een 30 km/h zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In
het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende
gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder. De
voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden, zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De
geluidbelasting is ten hoogste 42 dB (incl. art. 110g), waarmee deze waarde onder de
voorkeursgrenswaarde ligt. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.
Conclusie
Als gevolg van de geluidbelasting vanwege de Herenweg /N512 en de Limmerweg zal voor delen van
het plangebied Egmond Binnen Zuid door de gemeente hogere waarden verleend worden. Het
betreft een hogere waarde van maximaal 53 dB.
Conform artikel 110a lid 5 Wgh is onderzocht of de toepassing van maatregelen, gericht op het
terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de weg, van de gevel van de betrokken woningen
tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel
overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige,
landschappelijke of financiële aard.
Het treffen van bronmaatregelen aan de Herenweg /N512, zoals het verlagen van de snelheid, het
terugbrengen van de verkeersintensiteit of een ander wegdektype stuit op verkeerskundige en
financiële bezwaren. Het betreft een doorgaande provinciale weg buiten de bebouwde kom met
een belangrijk stroomfunctie. Aanpassingen aan de weg gericht op een lagere geluidsbelasting zijn
vanwege de belangrijke verkeersfunctie niet wenselijk.
Vanuit stedenbouwkundige en landschappelijke aard is het niet gewenst om geluidschermen of
geluidwallen te realiseren. Deze zijn vanwege de gewenste zichtlijnen en openheid richting het
omringende landschap niet gewenst.
In de “beleidsnotitie procedure hogere grenswaarden” van de gemeente Bergen zijn de
beleidsuitgangspunten voor het verlenen van hogere grenswaarden opgenomen. Uit deze
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beleidsuitgangspunten blijkt dat bij een geluidbelasting van maximaal 53 dB sprake is een Redelijk
akoestisch leefklimaat volgens de Gezondheidseffectscreening. Bij de nadere uitwerking van de
bouwplannen dient rekening gehouden te worden met:


bronmaatregelen indien mogelijk



overdrachtsmaatregelen indien mogelijk



aandacht voor geluidluwe buitenruimte en gevel

Compensatie / geluidluwe zijde
Met compensatie wordt bedoeld “het verbeteren van een verminderde leefomgevingskwaliteit die
is ontstaan als gevolg van een te hoge geluidbelasting”. Bij compensatie kan onderscheid gemaakt
worden tussen akoestische en niet-akoestische compensatie. Bij akoestische compensatie moet
gedacht worden aan: slaapkamers, balkons en tuinen aan de achterkant (geluidluwe zijde) situeren.
Wanneer de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dient in eerste instantie gekeken te
worden naar akoestische compensatie. Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is
deze bij voorkeur gelegen aan de geluidsluwe zijde.
Naast (of in plaats van) de akoestische compensatie kan eventueel worden gekozen voor niet
akoestische compensatie. Dit omvat alle factoren, die als positief element kunnen worden gezien in
een omgeving, zoals een mooi uitzicht, veel groen, goed openbaar vervoer, winkels in de directe
omgeving, enzovoort. Deze aspecten zijn soms zeer subjectief. Voor de motivering om een hoge
geluidbelasting toe te staan, is het wel van belang om inzicht te krijgen in de niet-akoestische
compensatie. De vraag, die gesteld kan worden is: “Ondanks de hoge geluidbelasting wil men op
deze locatie toch graag wonen / bouwen omdat ………….”
Bij het plandeel waarvoor een hogere waarde verleend moet worden bestaat de mogelijkheid om
geluidluwe buitenruimten en gevels te maken door een slim gebouwontwerp. Daarnaast hebben
juist deze woningen een vrij en groen uitzicht, waardoor sprake is van niet akoestisch compensatie.
De hogere waarden zijn in principe verleenbaar.
In de regels van dit bestemmingsplan is vastgelegd dat vergunning voor bouwen pas verleend kan
worden als is aangetoond dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder
ofwel als hogere waarden zijn verleend.
Onderzoek Egmond aan de Hoef Oost
In het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen voor de locatie Egmond-Binnen Oost is door
K+ Adviesgroep tevens een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende
geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van
de Wet geluidhinder. Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de
geluidzone van de Hoeverweg N512. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de Sabine
van Beierlaan en Prins Willem Alexanderlaan tevens opgenomen in het akoestisch onderzoek. De
rapportage is opgenomen als bijlage bij de toelichting.
Hoeverweg N512
De voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde wordt op een gedeelte van het
plangebied overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de Hoeverweg N512 bedraagt
maximaal 65 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).
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Indien woningen worden gebouwd in het gebied waar de voorkeursgrenswaarde wordt
overschreden, zal de gemeente Bergen hogere waarden moeten verlenen.
Indien woningen buiten de bebouwde kom worden gebouwd in het gebied waar de maximale
ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied wordt overschreden of binnen de bebouwde kom in het
gebied waar de maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied wordt overschreden, is
nieuwbouw in dit gebied alleen mogelijk door het toepassen van een of meer dove gevels. Dit is een
gevel waarin, voor zover zich daarachter een verblijfsruimte bevindt, geen te openen delen zijn
opgenomen. Door de nieuwe woningen akoestisch slim te ontwerpen kan het aantal gevels wellicht
beperkt blijven.
Indien een hogere waarde is vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende
voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat de woningen dienen te beschikken over ten minste één
geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. Conform het
Bouwbesluit worden in het geval van het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde eisen gesteld
aan de minimale gevelgeluidwering. Wanneer een hogere waarde is verleend, moet voor de nieuwe
woning worden aangetoond welke geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn om te
kunnen voldoen aan het gestelde in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. De minimaal vereiste
geluidwering is het verschil in geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g Wgh) en 33 dB.
Sabine van Beierlaan/Prins Willem Alexanderlaan
Er is sprake van een 30 km/h zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In
het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende
gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder. De
voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden, zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De
geluidbelasting is ten hoogste 45 dB (incl. art. 110g), waarmee deze waarde onder de
voorkeursgrenswaarde ligt. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.
Conclusie
Als gevolg van de geluidbelasting vanwege de Hoeverweg/ N512 zal voor delen van het plangebied
Egmond aan den Hoef Oost door de gemeente hogere waarden verleend worden. Het betreft een
hogere waarde van maximaal 53 dB.
Conform artikel 110a lid 5 Wgh is onderzocht of de toepassing van maatregelen, gericht op het
terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de weg, van de gevel van de betrokken woningen
tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel
overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige,
landschappelijke of financiële aard.
Het treffen van bronmaatregelen aan de Hoeverweg /N512, zoals het verlagen van de snelheid, het
terugbrengen van de verkeersintensiteit of een ander wegdektype stuit op verkeerskundige en
financiële bezwaren. Het betreft een doorgaande provinciale weg buiten de bebouwde kom met
een belangrijk stroomfunctie. Aanpassingen aan de weg gericht op een lagere geluidsbelasting zijn
vanwege de belangrijke verkeersfunctie niet wenselijk.

NL.IMRO.0373.BPDorpDuin2022-VG01

bestemmingsplan Dorp en Duin 2022

|58
Vanuit stedenbouwkundige en landschappelijke aard is het niet gewenst om geluidschermen of
geluidwallen te realiseren. Deze zijn vanwege de gewenste zichtlijnen en openheid richting het
omringende landschap niet gewenst.
In de “beleidsnotitie procedure hogere grenswaarden” van de gemeente Bergen zijn de
beleidsuitgangspunten voor het verlenen van hogere grenswaarden opgenomen. Uit deze
beleidsuitgangspunten blijkt dat bij een geluidbelasting van maximaal 53 dB sprake is een Redelijk
akoestisch leefklimaat volgens de Gezondheidseffectscreening. Bij de nadere uitwerking van de
bouwplannen dient rekening gehouden te worden met:


bronmaatregelen indien mogelijk



overdrachtsmaatregelen indien mogelijk



aandacht voor geluidluwe buitenruimte en gevel

Compensatie / geluidluwe zijde
Met compensatie wordt bedoeld “het verbeteren van een verminderde leefomgevingskwaliteit die
is ontstaan als gevolg van een te hoge geluidbelasting”. Bij compensatie kan onderscheid gemaakt
worden tussen akoestische en niet-akoestische compensatie. Bij akoestische compensatie moet
gedacht worden aan: slaapkamers, balkons en tuinen aan de achterkant (geluidluwe zijde) situeren.
Wanneer de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dient in eerste instantie gekeken te
worden naar akoestische compensatie. Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is
deze bij voorkeur gelegen aan de geluidsluwe zijde.
Naast (of in plaats van) de akoestische compensatie kan eventueel worden gekozen voor niet
akoestische compensatie. Dit omvat alle factoren, die als positief element kunnen worden gezien in
een omgeving, zoals een mooi uitzicht, veel groen, goed openbaar vervoer, winkels in de directe
omgeving, enzovoort. Deze aspecten zijn soms zeer subjectief. Voor de motivering om een hoge
geluidbelasting toe te staan, is het wel van belang om inzicht te krijgen in de niet-akoestische
compensatie. De vraag, die gesteld kan worden is: “Ondanks de hoge geluidbelasting wil men op
deze locatie toch graag wonen / bouwen omdat ………….”
Bij het plandeel waarvoor een hogere waarde verleend moet worden bestaat de mogelijkheid om
geluidluwe buitenruimten en gevels te maken door een slim gebouwontwerp. Daarnaast hebben
juist deze woningen een vrij en groen uitzicht, waardoor sprake is van niet akoestisch compensatie.
De hogere waarden zijn in principe verleenbaar.
In de regels van dit bestemmingsplan is vastgelegd dat vergunning voor bouwen pas verleend kan
worden als is aangetoond dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder
ofwel als hogere waarden zijn verleend.

5.7

Luchtkwaliteit

De Wet luchtkwaliteit is op 15 november 2007 in werking getreden. Voor de verschillende stoffen
zijn normen (grenswaarden) opgenomen voor de jaargemiddelde concentraties en voor dagelijkse
concentraties (vierentwintiguurgemiddelde).
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via
het “Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)”. Van bepaalde projecten met
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getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate (NIBM)’ bijdragen aan de
luchtverontreiniging.
In de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de
Ministeriële Regeling ‘Niet in betekenende mate’ (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels
vastgesteld die betrekking hebben op het begrip NIBM. Het begrip NIBM is gedefinieerd als de
grenswaarde voor stikstof (NO2) en fijnstof (PM10).
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdrage aan de
luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarde voor het aspect
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld
door berekening, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan
de grenswaarde voor luchtkwaliteit achterwege blijven.
Onderzoek
De ontwikkeling betreft het realiseren van woningbouw op een tweetal aangewezen locaties. In
totaal worden maximaal 250 woningen mogelijk gemaakt. De grootste locatie telt een maximum
van 150 nieuwe woningen.
Bijlage 3A van de Regeling NIBM geeft aan, in welke gevallen een nieuwe woningbouwlocatie in
ieder geval ‘Niet in betekende mate’ is. Een project omvangrijker dan 1.500 woningen (netto) bij
minimaal 1 ontsluitingsweg, is in beginsel ‘In betekende mate’. Het planvoornemen voorziet in
totaal in 250 woningen. De planontwikkeling blijft ruimschoots onder de voorgeschreven grens,
waardoor gesteld kan worden dat het voornemen ‘Niet in betekende mate’ bijdraagt aan de
luchtverontreiniging. Een toetsing aan de grenswaarde voor het aspect luchtkwaliteit is zodoende
niet noodzakelijk.
Uit de informatie die beschikbaar is via de Monitoringstool NSL blijkt dat de jaargemiddelde
concentraties fijn stof en stikstofdioxide in 2020 en 2030 langs wegen in de nabijheid van de
plangebieden onder de 35 µg/m³ liggen. Ter plaatse van de plangebieden zal dan ook worden
voldaan aan de grenswaarden omdat de concentraties luchtverontreinigende stoffen afnemen
naarmate een locatie verder van de weg ligt. Met betrekking tot luchtkwaliteit is in het plangebied
sprake van een goed woon- en leefklimaat.
Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

5.8

Natuurwetgeving

Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De wet bevat regels
voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste
natuurgebieden in Nederland.
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Natura 2000-gebied
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke
flora en fauna voorkomen, gezien vanuit Europees perspectief. Per Natura 2000-gebied zijn
(instandhoudings)doelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Iedereen die vermoedt of kan
weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een
Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken.
Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd, is
het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet
natuurgebieden beter met elkaar en het omringende agrarische gebied verbinden.
In het Natuurnetwerk Nederland liggen:
• Bestaande natuurgebieden, waaronder 20 nationale parken;
• Gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
• Landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
• Ruim 6 miljoen hectare grote wateren, meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de
Waddenzee;
• Alle Natura 2000-gebieden.
In het Natuurpact hebben de provincies met het Rijk afgesproken om tot 2027, 80.000 hectare
natuur in te richten. Het NNN moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese
landen een aaneengesloten Pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen.
Beschermde planten en dieren
De Wet natuurbescherming kent drie algemene beschermingsregimes:
• Soorten Vogelrichtlijn: dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn);
• Soorten Habitatrichtlijn: dit zijn soorten die genoemd worden in Bijlage IV van de
Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn.
In de bijlage van de verdragen worden tevens vogels genoemd;
• Andere soorten: dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wnb. Het gaat hier om de
bescherming van zoogdieren, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten
voorkomend in Nederland.
Voor soorten die niet in de bijlage van de Wnb worden genoemd, fungeert de zorgplichtbepaling
(artikel 1.11 Wnb) als vangnet. Op grond van deze bepalingen moeten schadelijke handelingen voor
alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving in beginsel achterwege
worden gelaten, dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke gevolgen (zoveel
mogelijk) te beperken.
Quickscan natuurwetgeving Egmond-Binnen Zuid
Aeres Milieu B.V. heeft in samenwerking met Faunaconsult B.V. een quickscan natuurwetgeving
uitgevoerd op de locatie Egmond-Binnen Zuid. Voor de locatie is nagegaan welke effecten de
ingreep heeft op lokaal voorkomende beschermde flora en fauna. Daarnaast is nagegaan welke
invloed de ingreep heeft op beschermde Natura 2000-gebiede en overige beschermde
natuurgebied. De rapportage is opgenomen als bijlage bij de toelichting.
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Natura 2000
Door de voorgenomen werkzaamheden kan verstoring door geluid en beweging optreden. Deze
effecten zijn zeer lokaal; bovendien liggen de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden
‘Noordhollands Duinreservaat,’ ‘Noordzeekustzone,’ ‘Eilandspolder’ en ‘Schoorlse Duinen’ op een
afstand van resp. 0,03; 7,1; 9,5 en 9,7 kilometer van het plangebied. Tussen Natura 2000-gebied
‘Noordhollands Duinreservaat’ en het plangebied in ligt de provinciale weg N512. Tussen het
plangebied en Natura 2000-gebied ‘Noordzeekustzone’ ligt de provinciale weg N512, de bebouwde
kom van Egmond-Binnen en enkele agrarische bedrijven. Tussen ‘Eilandspolder’ en het plangebied
in liggen de snelweg A9, de provinciale wegen N203 en N244 een spoorweg en diverse agrarische
bedrijven. Tussen ‘Schoorlse Duinen’ en het plangebied liggen de provinciale wegen N510, N511 en
N512 en de bebouwde kom van Egmond-Binnen. Ook vanwege de afstand verwachten wij van de
voorgenomen werkzaamheden geen effect op bovengenoemde Natura 2000-gebieden.
De hierboven genoemde Natura 2000-gebieden bevatten tenminste één stikstofgevoelig
habitattype, dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. De bouw van de woningen en de
extra verkeersbewegingen zullen leiden tot wat stikstofuitstoot. Doordat de woningen circulair en
klimaatneutraal worden gebouwd, zal er bij het gebruik van de woningen naar verwachting echter
geen extra stikstof uitgestoten worden. Wel zal de toekomstige bewoning extra
verkeersbewegingen opleveren (die tot een extra stikstofuitstoot leiden). De voorgenomen plannen
hebben mogelijk een effect op de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. Het is wel mogelijk dat
de komst van de woningen zal leiden tot een significante toename van stikstofdepositie op Natura
2000-gebieden. Het is daarom nodig te bepalen of dat het geval is.
In paragraaf 5.9 Stikstof is nader onderzocht of het planvoornemen een significant effect op de
natuurwaarden heeft ten gevolge van stikstofdepositie. Uit de berekeningen blijkt dat gedurende de
gebruiksfase geen rekenresultaten met een toename hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op de omliggende
Nederlandse Natura 2000-gebieden zijn berekend ten opzichte van de huidige situatie. Dit komt
doordat met deze ontwikkeling een einde komt aan het huidige agrarisch gebruik, zowel fysiek als
planologisch. Per saldo (intern salderen) is er dus geen toename aan stikstofdepositie (0,00 mol
N/ha/jr). Effecten op Natura 2000, zijn daarmee op voorhand uit te sluiten. Een vergunning inzake
de Wet Natuurbescherming (Wnb) is dus niet vereist.
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het nabij het plangebied gelegen Natura-2000 gebied Noordhollands Duinreservaat is tevens
aangeduid als NNN. Stikstofgevoelige beheertypen ‘Duinbos’ en ‘Open Duin’ liggen op resp. 30
meter en 170 meter afstand van het plangebied. De wezenlijke kenmerken en waarden van het
NNN in Noord-Holland bestaan uit de aanwezige actuele en potentiële natuurwaarden waarvoor de
provincie op internationaal, nationaal of regionaal niveau een grote verantwoordelijkheid draagt,
inclusief alle noodzakelijke abiotische en ruimtelijke condities voor deze natuurwaarden.
Door de werkzaamheden gaat er geen NNN verloren. De bouw van de woningen en de toenemende
verkeersbewegingen zorgen voor wat stikstofuitstoot dat mogelijk een effect kan hebben op het
NNN. Omdat het nabij het plangebied gelegen NNN tevens is aangewezen als Natura-2000 gebied
‘Noordhollands duinreservaat’, is er naast de toetsing op stikstofdepositie (is uitgevoerd, zie
paragraaf 5.9.) geen extra toetsing meer nodig.
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Soortenbescherming
Uit de conclusies van de quick scan blijkt dat met inachtneming van de gestelde maatregelen ten
aanzien van beschermde dieren en planten het soortenbeschermingsregime uit de Wnb niet in de
wegstaat aan de uitvoering van het plan.
Egmond aan den Hoef Oost
Aeres Milieu B.V. heeft in samenwerking met Faunaconsult B.V. een quickscan natuurwetgeving
uitgevoerd op de locatie Egmond aan den Hoef Oost. Voor de locatie is nagegaan welke effecten de
ingreep heeft op lokaal voorkomende beschermde flora en fauna. Daarnaast is nagegaan welke
invloed de ingreep heeft op beschermde Natura 2000-gebiede en overige beschermde
natuurgebied. De rapportage is opgenomen als bijlage bij de toelichting.
Natura 2000
Door de voorgenomen werkzaamheden kan verstoring door geluid en beweging optreden. Deze
effecten zijn zeer lokaal. Bovendien liggen de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden
‘Noordhollands Duinreservaat,’ ‘Noordzeekustzone’ en ‘Schoorlse Duinen’ op een afstand van resp.
0,6; 3,6 en 5,9 kilometer van het plangebied. Tussen deze Natura 2000-gebieden en het plangebied
in liggen de provinciale weg N511 en een gedeelte van de bebouwde kom van Egmond aan den
Hoef. Tussen het plangebied en Natura 2000-gebied ‘Schoorlse Duinen’ in ligt daarnaast nog de
provinciale weg N510 en een gedeelte van de bebouwde kom van Wimmenum. Ook vanwege de
afstand verwachten wij van de voorgenomen werkzaamheden geen effect op bovengenoemde
Natura 2000-gebieden.
De hierboven genoemde Natura 2000-gebieden bevatten tenminste één stikstofgevoelig
habitattype, dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. De bouw van de woningen en de
extra verkeersbewegingen zullen leiden tot wat stikstofuitstoot. Doordat de woningen circulair en
klimaatneutraal worden gebouwd, is er voor de grondstoffen en het gebruik ervan geenextra
stikstofemissie te verwachten. Ook zal de toekomstige bewoning extra verkeersbewegingen
opleveren (die tot een extra stikstofuitstoot leiden). Het is dus mogelijk dat er een significant
negatief effect op bovengenoemd (en verder van het plangebied gelegen) Natura 2000-gebied(en)
zal ontstaan.
In paragraaf 5.9 Stikstof is nader onderzocht of het planvoornemen een significant effect op de
natuurwaarden heeft ten gevolge van stikstofdepositie. Uit de berekeningen blijkt dat gedurende de
gebruiksfase geen rekenresultaten met een toename hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op de omliggende
Nederlandse Natura 2000-gebieden zijn berekend ten opzichte van de huidige situatie. Dit komt
doordat met deze ontwikkeling een einde komt aan het huidige agrarisch gebruik, zowel fysiek als
planologisch. Per saldo (intern salderen) is er dus geen toename aan stikstofdepositie (0,00 mol
N/ha/jr). Effecten op Natura 2000, zijn daarmee op voorhand uit te sluiten. Een vergunning inzake
de Wet Natuurbescherming (Wnb) is dus niet vereist.
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het plangebied ligt op circa 515 meter afstand van het dichtstbijzijnde onderdeel van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN), bestaande uit het beheertype ‘Droog schraalland’. Door de
werkzaamheden gaat er geen NNN verloren. De bouw van de woningen en de toenemende
verkeersbewegingen hebben waarschijnlijk geen negatieve effecten op het NNN.
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Soortenbescherming
Uit de conclusies van de quick scan blijkt dat met inachtneming van de gestelde maatregelen ten
aanzien van beschermde dieren en planten het soortenbeschermingsregime uit de Wnb niet in de
wegstaat aan de uitvoering van het plan.
Conclusie
Uit de quick scans natuurwetgeving blijkt dat het aspect natuurwetgeving geen belemmering vormt
voor het planvoornemen. Het aspect ‘Stikstof’ wordt in de navolgende paragraaf behandeld.

5.9

Stikstof

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De
wet moet ervoor zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan.
De bescherming van Natura 2000-gebieden vindt dan ook plaats op grond van deze wet. Onder
Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de Europese Vogelrichtlijn en/of
Habitatrichtlijn zijn aangewezen. De essentie van het beschermingsregime voor deze gebieden is
dat de duurzame instandhouding van soorten en habitats binnen de Europese Unie wordt
gewaarborgd. Daarbij zijn instandhoudings-doelstellingen geformuleerd voor natuurlijke habitats
en/of soorten. Dit kan verschillen tussen habitats en leefgebieden van soorten die zich al op het
gewenste niveau (kwalitatief en kwantitatief) bevinden of uitbreidings- respectievelijk
verbeterdoelstellingen voor habitats en leefgebieden van soorten die zich nog niet op het gewenste
niveau bevinden.
De Wet natuurbescherming kent, om dit toetsbaar te maken, eisen voor plannen die significante
gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden (artikel 2.7, eerste lid, Wnb). Daarnaast geldt een
vergunningsplicht voor projecten die (significant) negatieve gevolgen kunnen hebben voor
natuurgebieden (artikel 2.7, tweede lid, Wnb).
Beoordelingskader effecten stikstofdepositie projecten
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de daarbij behorende toetsingskader is in werking
getreden op 1 juli 2015. Tot 29 mei 2019 was toestemming voor activiteiten waar stikstof bij vrij
komt gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) het PAS echter ongeldig verklaard. Hierdoor
verloopt de beoordeling en vergunningverlening voor projecten met stikstofdepositie weer per
project, zoals beschreven in de wettelijke regeling van de Wnb (zie voorgaande paragraaf).
Voor het onderdeel stikstofdepositie geldt geen vergunningplicht Wnb als uit de
AERIUSberekeningen blijkt dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie (kleiner
dan of gelijk aan 0,00 mol N/ha/jaar). Indien uit de AERIUS-berekening blijkt dat er sprake is van een
toename van de stikstofdepositie (groter dan 0,00 mol N/ha/jaar), dan is er in de meeste gevallen
wel een vergunningplicht Wnb. Dit geldt niet als uit een ecologische voortoets blijkt dat significante
gevolgen op grond van objectieve criteria op voorhand zijn uit te sluiten. Een Wnb-vergunning kan
in de volgende situaties worden verleend:


in het stikstofregistratiesysteem is voldoende depositieruimte beschikbaar om de effecten van
het project te salderen;
o Met het stikstofregistratiesysteem is (door stikstofreducerende maatregelen)
depositieruimte gecreëerd, waardoor een deel kan worden ingezet voor het verlenen
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van een Wnb-vergunning. Dit is uitsluitend mogelijk voor woningbouwprojecten en
een beperkt aantal infrastructurele projecten.


uit een passende beoordeling (eventueel incl. extern salderen) blijkt dat er geen risico’s zijn
voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000gebieden;



na het succesvol doorlopen van de ADC-toets.
o Dit is een onderzoek waaruit moet blijken dat er geen alternatieven zijn voor het
project, er dwingende reden(en) van groot openbaar belang zijn en waarbij
compensatie van Natura 2000 plaatsvindt.

Een vergunning Wnb kan niet worden verleend als uit de AERIUS-berekening blijkt dat er sprake is
van een toename van de stikstofdepositie (> 0,00 mol N/ha/jaar) en er niet aan één van
bovenstaande beschreven situaties is voldaan.
Salderen stikstofdepositie en referentiesituatie
Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 20 januari
2021 (ECLI:NL:RVS:2021:71) blijkt dat geen Wnb vergunning vereist is indien na intern salderen een
project niet leidt tot een toename aan stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. De
ABRvS overweegt (r.o. 17) dat met de wetswijziging van 1 januari 2020 alleen nog een
vergunningplicht bestaat voor projecten die (negatief) significante gevolgen kunnen hebben op
Natura 2000-gebieden. De vergunningplicht voor projecten die enige maar geen significante
gevolgen kunnen hebben is vervallen.
De referentiesituatie voor projecten wordt ontleend aan de geldende natuurvergunning of, bij het
ontbreken daarvan, aan de milieutoestemming die gold op de referentiedatum (dat is het moment
waarop artikel 6 van de Habitatrichtlijn van toepassing werd voor het betrokken Natura 2000gebied). Dit is niet het geval als nadien een milieutoestemming is verleend voor een activiteit met
minder gevolgen, want dan geldt die toestemming als referentiesituatie (ECLI:NL:RVS:2021:71. R.o.
17.2). Wanneer op de referentiedatum gronden werden bemest, viel dat bemesten onder de
(algemene) meststoffenregelgeving. Daarmee wordt voldaan aan het vereiste van een
milieutoestemming ten tijde van de referentiedatum (ABRS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604,
r.o. 22.5). Door dat oordeel van de ABRvS kan in een natuurvergunning intern worden gesaldeerd
met de beëindiging van bemesting. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken dit
ook concreet in de Beleidsregel omtrent stikstof. Een activiteit die op de Europese referentiedatum
was toegestaan en die sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest is een toestemming die
gebruikt kan worden bij intern salderen (Art 1 lid n 50 van de Beleidsregel).
Extern salderen is een mitigerende maatregel. Indien mitigerende maatregelen nodig zijn, staat niet
op voorhand vast dat een project geen significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000gebied. Er is dan een op grond van artikel 2.7 tweede lid Wnb een vergunning nodig en op grond
van artikel 2.8 derde lid een passende beoordeling nodig.
Beslisboom vergunningverlening
De provincies hebben beleidslijnen opgesteld om duidelijkheid te geven over de toepassing van
intern en extern salderen in de vergunningverlening voor projecten. Deze berekening voorziet in
stap 1 (AERIUS-berekening) en een beschouwing van stap 2 (Intern salderen).
Beoordelingskader voor bestemmingsplannen
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De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan alleen vast wanneer de raad voldoende zekerheid
heeft verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet zal
aantasten. Als een plan leidt tot een toename aan stikstofdepositie, en waarvoor significante
gevolgen niet in een voortoets zijn uit te sluiten, dient een passende beoordeling opgesteld te
worden. Indien ook in de passende beoordeling, na eventueel treffen van mitigerende maatregelen,
significante gevolgen niet zijn uit te sluiten, stelt de raad het plan alleen vast na succesvol doorlopen
van de ADC-toets (artikelen 2.7 en 2.8 Wnb).
Net als bij projecten geeft een AERIUS berekening inzicht in de eventuele toename aan
stikstofdepositie door een plan. De referentiesituatie voor plannen is echter anders dan bij
projecten. De referentie voor plannen is niet de vergunde situatie, maar de feitelijke planologisch
legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan (ECLI:NL:RVS:2020:1110, r.o. 12.7).
Beoordeling aanlegfase
Door intreding van de wet Stikstofreductie op 1 juli 2021 is het niet langer nodig een activiteit met
tijdelijke emissies op de lokale effecten te toetsen. De aanlegfase kan vanaf die datum buiten
beschouwing gelaten worden voor de beoordeling van de vergunningplicht.
Cumulatie stikstofdepositie
Conform de Wet natuurbescherming dient beoordeeld te worden of een project zelfstandig of in
combinatie met andere plannen of projecten, tot significante effecten kan leiden op
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied. Met deze cumulatietoets heeft de wetgever
beoogd te voorkomen dat vele plannen en projecten met een klein effect, samen tot significante
gevolgen kunnen leiden. Plannen en projecten die in het geheel geen effect hebben, kunnen ook
niet in combinatie tot andere plannen of projecten tot significante gevolgen leiden. Indien uit de
AERIUS-berekening blijkt dat het plan of project niet leidt tot een toename aan stikstofdepositie, is
een verdere cumulatieve beoordeling dus niet nodig.
In de praktijk ontstaan vaak discussies over de reikwijdte van de cumulatietoets. In eerdere
uitspraken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak dan ook verduidelijkt om welke ontwikkelingen
het gaat. Een voorbeeld is de zaak ‘ABRvS 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1312’. Hieruit blijkt dat
bij de cumulatietoets slechts rekening gehouden moet worden met andere projecten waarvoor een
vergunning reeds is verleend, maar nog niet (of slechts ten dele) ten uitvoer is gelegd. Projecten
waarvoor een vergunning is vereist, maar nog niet is verleend worden beschouwd als te ‘onzeker’
en hoeven in de cumulatietoets niet meegenomen te worden. Ditzelfde geldt voor projecten di
reeds zijn uitgevoerd, waarbij de gedachte geldt dat de gevolgen van die activiteiten reeds in de
huidige situatie zijn verdisconteerd. Voor de vraag of een project in de beoordeling moet worden
betrokken is dus zowel van belang in welke fase van het besluitvormings- en uitvoeringsproces het
project zich bevindt (vergunning verleend en nog niet of nog slechts ten dele uitgevoerd), als de
mogelijke effecten die ervan uit gaan (zie ook ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2848).
Onderzoek
Voor de woningbouwontwikkelingen op de locaties Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef
Oost zijn stikstofberekeningen uitgevoerd. De berekeningen zijn als bijlage bij de toelichting
opgenomen.
Met de berekening is bekeken of de toekomstige situatie leidt tot een toename van de
stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden ten opzichte van de huidige situatie. Door
intreding van de wet Stikstofreductie op 1 juli 2021 is het niet langer nodig een activiteit met
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tijdelijke emissies op de lokale effecten te toetsen. Het gaat hierbij om de bouw, sloop en eenmalige
aanleg van bebouwing.
Uit de berekeningen blijkt dat – met de uitgangspunten die in dit onderzoek gedaan zijn –
gedurende de gebruiksfase geen rekenresultaten met een toename hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op
de omliggende Nederlandse Natura 2000-gebieden zijn berekend ten opzichte van de huidige
situatie. Dit komt doordat met deze ontwikkeling een einde komt aan het huidige agrarisch gebruik,
zowel fysiek als planologisch. Per saldo (intern salderen) is er dus geen toename aan
stikstofdepositie (0,00 mol N/ha/jr).
Conclusie
Uit het bovenstaand volgt dat een maximale invulling van de in het bestemmingsplan opgenomen
ontwikkelingsmogelijkheden niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op voor
stikstofgevoelige overbelaste Natura 2000-gebieden ten opzichte van de referentiesituatie. Er
bestaat aldus de zekerheid dat significant negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken van de
omliggende Natura 2000-gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten.

5.10

Spuitzones aangrenzende teeltgronden

Aangrenzend aan delen van het plangebied zijn gronden in gebruik voor de teelt van bloembollen
en -knollen en overige bloemkwekerijgewassen. Voor de teelt van deze gewassen wordt gebruik
gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen, die, in bepaalde waarden, schadelijk kunnen zijn voor
de gezondheid. Er zijn geen wettelijke voorschriften over de minimaal aan te houden afstanden
tussen gronden waarop deze gewassen in de open lucht worden gekweekt en nabijgelegen
gevoelige objecten, zoals woningen.
Het ontbreken van dergelijke voorschriften laat onverlet dat in het kader van een goede ruimtelijke
ordening een afweging van alle bij het gebruik van de gronden betrokken belangen moet
plaatsvinden, waarbij de aan te houden afstand tussen de gronden waarop deze gewassen worden
geteeld en woningen zodanig gekozen dient te worden dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat
kan worden gewaarborgd en dat de bedrijven die de teelt op deze gronden uitvoeren niet
onevenredig in hun belangen worden geschaad.
Onderzoek
Door de gemeente Bergen is de “Notitie Gewasbeschermingsmiddelen” (bijlage, gemeente Bergen,
5 januari 2022) opgesteld. Deze beoordeling valt uiteen in de volgende vijf onderwerpen;
Activiteitenbesluit, Vuistregel, Locatiespecifiek onderzoek, Vanggewas en Bedrijfsbelangen.
Conclusie
In de notitie zijn alle bij het gebruik van de gronden betrokken belangen afgewogen. De conclusie
daarbij is dat door de regelgeving in het Activiteitenbesluit, diverse onderzoeken naar drift bij
vollegrondsteelt, het locatiespecifieke onderzoek van Adromi en de opneming van een afstandseis
en een voorwaardelijke verplichting tot toepassing van fysieke driftreductie, een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat voldoende wordt geborgd en aangrenzende bedrijven niet onevenredig in hun
belangen worden geschaad.
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5.11

Water

De watertoets is een verplicht onderdeel van een bestemmingsplan. Het is verplicht in beeld te
brengen wat de effecten van de voorgenomen activiteit op de waterhuishouding zijn. Het gaat hier
zowel om de waterkwaliteit als waterkwantiteit. Het streven is er zoveel mogelijk op gericht om
water (regen-, afval- en oppervlaktewater) op een goede manier in te passen in het ontwerp. Door
Aeres Milieu is een waterparagraaf opgesteld voor de ontwikkelingen van nieuwe woningen ter
plaatse van Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Oost. Tevens is een waterparagraaf voor
de huidige situatie van Egmond aan den Hoef Noord opgesteld. De rapportages per deellocatie zijn
als bijlagen bij de toelichting opgenomen. Het doel van deze rapportages is een beschrijving te
geven van de manier waarop rekening wordt gehouden met de gevolgen van de voorgenomen
nieuwbouw op het perceel voor de waterhuishouding.
Hieronder zijn de bestaande waterhuishouding, gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden
om te komen tot een duurzame herontwikkeling kort beschreven. Voor de uitvoerige beschrijving
en onderbouwing wordt verwezen naar de waterparagrafen opgenomen in de bijlage.
Watertoets Egmond-Binnen Zuid
Watersystemen
De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in
grond-, oppervlakte-, afval- en hemelwater. Hieronder zijn deze aspecten kort beschreven.
Grondwater
Het plangebied kent enig hoogteverschil en door het agrarisch gebruik zijn er verschillende
afwatergeulen in de percelen aanwezig. De twee westelijke percelen lopen geleidelijk af in oostelijk
richting vanaf 2,1 m +NAP naar circa 1,1 m +NAP. Door de aanwezigheid van de watergangen met
een vaste stuw wordt de grondwaterstand ingeschat op circa 0,1 m +NAP. Het oostelijke perceel
kent minder hoogteverschil en ligt gemiddeld op circa 0,9 m +NAP. Hier wordt de grondwaterstand
ingeschat rond de 0,15 m -NAP. Daarnaast wordt geadviseerd om de woningen circa 20-30
centimeter boven de kruin van de weg/maaiveld aan te leggen, zodat eventuele instroom bij hevige
neerslag vermeden kan worden.
Binnen of vlak bij het onderzoeksgebied zijn geen grondwateronttrekkingen bekend. De
onderzoekslocatie ligt niet in een (grond)waterbeschermingsgebied. De milieuhygiënische conditie
van het grondwater vormt, zover bekend, geen belemmering voor de realisatie van woningen.
Waterkeringen
Binnen het plangebied zijn geen regionale of primaire waterkeringen aanwezig. Het plangebied ligt
niet binnen een beschermingszone van een waterkering, waardoor werkzaamheden binnen het
plangebied geen (direct) negatief effect hebben op de waterveiligheid van het gebied.
Oppervlaktewater
Binnen het plangebied zijn primaire en secundaire oppervlaktewateren aanwezig met een
beschermingszone van 5 meter. Binnen deze zone mag zonder toestemming niet worden gebouwd
of obstakels worden geplaatst. Indien bij het uitvoeren van het planvoornemen watergangen
gedempt worden is het noodzakelijk deze één op één te compenseren. Het nieuwe
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oppervlaktewater dient gegraven te worden voordat een bestaande watergang gedampt mag
worden. Een watervergunning is hiervoor verplicht.
Afvalwater
Bij het planvoornemen zal een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd, zodat vuilwater apart
verwerkt kan worden. Door deze scheiding zal de belasting op het gemeentelijk rioolstelsel beperkt
blijven. Met de bouw van circa 100 woningen zal de vuilwaterstroom naar het gemeentelijk
rioolstelsel toenemen naar circa 30 m3/d. In overleg met de gemeente Bergen en het HHNK dienen
afspraken gemaakt te worden over de verwerking van het vuilwater in het huidige stelsel.
Hemelwater
In de huidige situatie is geen verharding aanwezig, waardoor het hemelwater lang binnen het
gebied aanwezig blijft. Door het planvoornemen zal de verharding flink toenemen en komt het
hemelwater versneld tot afstroom. Hiervoor dient gecompenseerd te worden volgens het beleid
van het hoogheemraadschap, waarbij de voorkeur uitgaat naar het graven van (nieuw)
oppervlaktewater of het realiseren van een infiltratievoorziening. Vanuit het hoogheemraadschap is
aangegeven dar de wijze van compensatie in alternatieve vorm in dit gebied voor de hand ligt,
omdat hier periodiek droogvallende waterlopen zijn. Voor een alternatieve waterberging dient
gerekend te worden met een bui van 69 mm in 12 uur en 79 mm in 24 uur.

Opgave waterhuishouding met verwachte verhardingstoename en ligging hemelwatercompensatie.

Op het westelijke perceel zal de totale verharding toenemen met circa 8.050 m2. Om het verhard
oppervlak te compenseren dient totaal circa 555 m3 geborgen te kunnen worden. Men is
voornemens om het hemelwater te verwerken in een wadi met een diepte van circa 0,3 meter. Dit
staat gelijk aan een wadi oppervlak van ca. 2.275 m2. In het huidige planvoornemen staan drie
wadi’s gepland met een capaciteit tussen de 750 en 800 m2.
Eenzelfde berekening is gemaakt voor het oostelijke perceel. Voor dit perceel bedraagt de totale
compensatie circa 653 m3 waarvoor een totaal wadi oppervlak van circa 2.175 m2 benodigd is. Dit
wordt verwerkt in één grote wadi aan de oostzijde van de woningen.
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In de planontwikkeling is derhalve afdoende ruimte aanwezig om de toekomstige verharding te
compenseren. Voor een verdere verduurzaming en robuustere invulling kunnen de wadi’s dieper
aangelegd worden om zo meer water te kunnen vasthouden. Voor langdurig natter periodes is een
bovengrondse noodoverloop geadviseerd naar het omliggend oppervlaktewater.
Verder kan binnen de ontwikkeling mogelijk in plaats van een dichte verharding gebruik gemaakt
worden van halfverhardingen of waterpasserende / groene bestrating waardoor de piekafvoer
verder afneemt.
Door de aanleg van een gescheiden rioolsysteem, een voldoende hoog bouwpeil, de ruime wadi’s
en rekening te houden met de genoemde aandachtspunten uit dit rapport, vindt de ontwikkeling
hydrologisch neutraal plaats. Bij het definitieve bouwplan dient de uiteindelijke waterstelsels en
maaiveldhoogtes opgenomen te zijn. Bij de verdere uitwerking dient de dimensionering van de
wadi's en watergangen middels profielen op schaal met maatvoering in meters t.o.v. NAP pgemaakt
te worden. Het omliggend terrein dient zo aangelegd te worden dat excessief water kan ppervlakkig
afstromen naar de voorziening of als noodoverloop naar het oppervlaktewater.
Watertoets Egmond aan den Hoef Oost
Watersystemen
De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in
grond-, oppervlakte-, afval- en hemelwater. Hieronder zijn deze aspecten kort beschreven.
Grondwater
Het plangebied kent enig hoogteverschil en door het agrarisch gebruik zijn er verschillende
afwatergeulen in de percelen gemaakt. Het noordwestelijke perceel ligt op circa 0,2 m +NAP en de
grondwaterstand wordt hier ingeschat op circa 0,3 m -NAP. Dit resulteert in een drooglegging van
circa 0,5 meter, waardoor een minimale bouwhoogte van 0,4 m +NAP wordt geadviseerd. Voor het
noordoostelijke perceel zal min of meer een gelijke drooglegging aanwezig zijn.
Het zuidelijk deel (onder de Oude Vaart) heeft een lagere grondwaterstand in verband met de
ligging in het peilgebied. Deze locatie heeft een zomerpeil van 0,95 m -NAP en een winterpeil van
1,05 m -NAP. Geadviseerd wordt om een minimale bouwhoogte van 0,2 m -NAP aan te houden.
Deze percelen hebben merendeels reeds voldoende drooglegging. Daarnaast wordt geadviseerd om
de woningen circa 20-30 centimeter boven de kruin van de weg/maaiveld te bouwen, zodat
eventuele instroom bij hevige neerslag vermeden kan worden.
Binnen of vlak bij het onderzoeksgebied zijn geen grondwateronttrekkingen bekend. De
onderzoekslocatie ligt niet in een (grond)waterbeschermingsgebied. De milieuhygiënische conditie
van het grondwater vormt, zover bekend, geen belemmering voor de realisatie van het
planvoornemen.
Waterkeringen
Binnen het plangebied is een regionale waterkering aanwezig. Deze waterkering heeft een
beschermingszone, kernzone en profiel van vrije ruimte. Ontwikkelingen binnen de kernzone zijn
niet toegestaan. Voor ontwikkelingen binnen de beschermingszone is toestemming van het
hoogheemraadschap vereist. In het bestemmingsplan is de dubbelbestemming Waterstaat –
Waterkering opgenomen ter bescherming van de regionale waterkering.
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Uitsnede Legger Waterveiligheid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Ook langs de gewenste nieuwe boezemverbinding tussen de Oude Vaart en Hoevervaart zal een
regionale waterkering gerealiseerd moeten worden met een beschermingszone, kernzone en profiel
van vrije ruimte. Door het hoogheemraadschap zijn de gewenste profielen hiervoor aangedragen. In
hoeverre de kade zichtbaar is in het landschap, hangt af van de maaiveldhoogtes. De kruin van de
kade heeft in ieder geval een minimale hoogte nodig van NAP +0,5m. Wanneer het omliggende
gebied een maaiveldhoogte heeft van bijvoorbeeld NAP -0,3 m., dan steekt de kade daar 80 cm
bovenuit. Wanneer het maaiveld op NAP 0,3 m ligt, dan is dat verschil slechts 20 cm. Ten aanzien
van de grondsoort die kan worden toegepast in de kade, is het van belang dat er een minimale
erosieklasse wordt gebruikt.
Oppervlaktewater
Ter plaatse is divers oppervlaktewater aanwezig. Het plangebied valt binnen twee peilgebieden en
deels is tevens vrij afwaterend. Centraal door het plangebied stroomt de Oude Vaart, een
watergang die behoort tot het boezemwater van de Schermer boezem. Deze Boezem heeft een
dynamisch peilbeheer met streefpeil 0,50 m -NAP en een marge van 20 centimeter. Dit
boezemwater heeft een belangrijke functie van het regionaal waterbeheer. Afwatering van het
gebied ten zuiden van de Oude Vaart moet geborgd blijven. Omdat het gebied lager gelegen is, is
hier nu geen mogelijkheid om onder vrij verval naar de boezem af te wateren (kan alleen als dit
gebied integraal wordt opgehoogd naar NAP +0,5m of hoger).
De percelen zuidelijk van de Oude Vaart vallen binnen het peilbesluit van het hoogheemraadschap.
Hier wordt gestreefd naar een zomerpeil van 0,95 m -NAP en een winterpeil van 1,05 m -NAP.
Het noordwestelijke perceel heeft een dynamische peil van 0,5 m -NAP en de noordoostelijke
percelen liggen in een vrij afwaterend gebied zonder peil.
Op verzoek van het hoogheemraadschap wordt een nieuwe waterverbinding tussen Nieuwe Vaart
en Hoevervaart gerealiseerd, langs de oostelijke plangrens. De nieuwe watergang heeft een breedte
van 8 tot 10 meter en minimaal 1 meter diepte. De nieuwe watergang vormt de verbinding tussen
de twee huidige doorlopende takken van het watersysteem en zorgt voor een meer robuust
watersysteem in het gebied tussen Egmond, Bergen en Alkmaar. Daarnaast biedt de watergang
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recreatieve kansen, bijvoorbeeld doordat de kanoroute ten westen van Alkmaar afgerond kan
worden. De aansluiting van de nieuwe boezoemverbinding richting de Hoevervaart valt buiten deze
planontwikkeling en zal door hoogheemraadschap, gemeente en provincie worden opgepakt.
Binnen het plangebied is primaire en secundaire oppervlaktewater aanwezig in de vorm van diverse
sloten en watergangen met een beschermingszone van 5 meter. Binnen deze zone mag zonder
toestemming geen gebouw of obstakels geplaatst worden. Indien bij het uitvoeren van het
planvoornemen watergangen gedempt worden is het noodzakelijk deze één op één te
compenseren. Het nieuwe oppervlaktewater dient gegraven te worden voordat een bestaande
watergang gedampt mag worden.
Afvalwater
Bij het planvoornemen zal een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd, zodat vuilwater apart
verwerkt kan worden van. Hierdoor zal de belasting op het gemeentelijk rioolstelsel beperkt blijven
bij (hevige) neerslag. Door de bouw van maximaal 150 woningen zal de vuilwaterstroom naar het
gemeentelijk rioolstelsel toenemen naar circa 45 m3/d. In overleg met de gemeente Bergen en het
HHNK dienen afspraken gemaakt te worden over de verwerking van het vuilwater in het huidige
stelsel.
Hemelwater
In de huidige situatie is geen verharding aanwezig, waardoor het hemelwater lang binnen het
gebied aanwezig blijft. Door het planvoornemen zal de verharding flink toenemen en komt het
hemelwater versneld tot afstroom. Hiervoor dient gecompenseerd te worden volgens het beleid
van het hoogheemraadschap, waarbij de voorkeur uitgaat naar het graven van (nieuw)
oppervlaktewater. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst
voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.
Vanuit het hoogheemraadschap is aangegeven dat voor het plandeel binnen het poldergebied met
een vast peil het compensatiepercentage 5% bedraagt ten opzichte van het totaal aantal vierkante
meter toename verhard oppervlak.
Voor het noordoostelijke plandeel geldt dat dit een vrijafwaterend gebied is. Vanuit het
hoogheemraadschap is aangegeven dar de wijze van compensatie in alternatieve vorm in dit gebied
voor de hand ligt, omdat hier periodiek droogvallende waterlopen zijn. Voor een alternatieve
waterberging dient gerekend te worden met een bui van 69 mm in 12 uur en 79 mm in 24 uur.
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Opgave waterhuishouding met aanduiding verwachte hemelwatercompensatie

Poldergebied met vastgesteld peil
In de toekomstige situatie neemt de verharding in het plandeel binnen het poldergebied met
vastgesteld peil toe met circa 27.780 m2 . Hiervoor hanteert het hoogheemraadschap een
compensatiepercentage van 5%. Dit betekent dat ca. 1.390 m2 aan extra open water aangelegd
moet worden.
In het ruimtelijk plan is een nieuwe centrale waterpartij met een oppervlakte van ca. 1.200 m 2
alsmede een nieuwe boezemverbinding met een oppervlakte van ca. 2.750 m2 opgenomen.
Hierdoor is er ruim voldoende mogelijkheid om aan de benodigde waterberging te voldoen.
Vrijafwaterend gebied
In de toekomstige situatie neemt de verharding in het plandeel binnen het vrijafwaterend gebied
toe met circa 12.080 m2 . Hiervoor is een alternatieve waterberging van minimaal ca. 834 m3
noodzakelijk. Op diverse plaatsen worden wadi’s aangelegd met een diepte van minimaal 30 cm om
te voorzien in de waterberging. Er is minimaal een oppervlakte van 3.417 m2 gereserveerd voor de
waterberging. De locaties van de waterberging zijn in het bestemmingsplan voorzien van de
dubbelbestemming Waterstaat – Waterberging.
Door de voorgenomen forse toename in oppervlaktewater en ruimte voor een wadi wordt er in de
huidige bestemmingsplanfase voldoende gecompenseerd voor de verhardingstoename en vindt de
ontwikkeling hydrologisch neutraal plaats.
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Watertoets Egmond aan den Hoef Noord
Voor het deelgebied Egmond aan den Hoef Noord is een waterparagraaf opgesteld en de
watertoetsprocedure doorlopen. De waterparagraaf is opgenomen in de bijlage bij de toelichting.
Aangezien er geen nieuwe ontwikkelingen in dit deelgebied in dit bestemmingsplan zijn
opgenomen, gaat de waterparagraaf uitsluitend in op de bestaande situatie en de bestaande
waterhuishouding.
Overleg hoogheemraadschap
In de periode augustus tot en met december 2021 heeft meerdere malen overleg plaats gevonden
met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De opmerkingen en suggesties van het
hoogheemraadschap zijn verwerkt in de ruimtelijke plannen.
Conclusie
De wateraspecten zijn geborgd in dit bestemmingsplan. Voor de bescherming van de waterkeringen
is de dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering opgenomen. De benodigde compensatie-eis
voor de toename van verhard oppervlak wordt juridisch gewaarborgd middels een voorwaardelijke
verplichting. In de voorwaardelijke verplichting wordt gesteld dat de bouw en het gebruik van
gronden uitsluitend is toegestaan, indien binnen de polder met vastgesteld peil is voorzien in ten
minste 5% extra waterberging ten opzichte van de als gevolg van het voorgenomen gebruik aan te
brengen verhardingen en, indien van toepassing, is voorzien in de compensatie van tenietgedane
waterlopen. In het vrij afwaterende gebied zonder vastgesteld peil dient voorzien te worden in een
waterbergingsvoorzieing met een capaciteit van minimaal 69 mm per m2 voor de toename in
verharding.

5.12

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

In Nederland is het verplicht om de effecten op het milieu volwaardig onderdeel te laten zijn van de
voorbereiding en de besluitvorming over ruimtelijke plannen. Daarvoor is in de Wet milieubeheer
de methodiek van de milieueffectrapportage (m.e.r.) opgenomen. De voorgenomen ontwikkeling is
niet direct m.e.r. beoordelingsplichtig op basis van het onderdeel ‘aanleg, wijziging of uitbreiding
van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of
parkeerterreinen’. Echter, omdat de voorgenomen ontwikkeling wel valt onder de noemer van een
‘stedelijk ontwikkelingsproject’, is een vormvrije m.e.r.-beoordeling verplicht. De vormvrije m.e.r.beoordeling is in feite een beknopte opsomming van de beoordeling van de ontwikkeling op
verschillende milieuaspecten.
Het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer zijn per 7 juli 2017 gewijzigd. Gemeenten zijn thans
verplicht om een expliciet besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een
milieueffectrapport (Mer).
Het college van Bergen NH heeft in het mer-beoordelingsbesluit van 27 september 2020 besloten
dat voor de voorgenomen ontwikkeling binnen het Veegplan Bergen 2020 geen m.e.r.-procedure
behoeft te worden doorlopen.
Betekenis voor het project
Uit het natuuronderzoek en het onderzoek naar stikstofdepositie, zoals beschreven in paragraaf 5.8
en 5.9 blijkt dat de ontwikkeling geen negatieve invloed heeft op Natura 2000-gebieden. De
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voorgenomen ontwikkeling is ook niet direct m.e.r. beoordelingsplichtig op basis van het onderdeel
‘aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw
van winkelcentra of parkeerterreinen’.
Echter, omdat de voorgenomen ontwikkeling wel valt onder de noemer van een ‘stedelijk
ontwikkelingsproject’, is een vormvrije m.e.r.-beoordeling verplicht. Door middel van een
aanmeldnotitie is hier invulling aan gegeven. Hieruit volgt dat de omvang van het project ver onder
de drempelwaarde ligt en de kenmerken van de activiteiten (sloop, herinrichting van het gebied en
bouw van de woningen) en de mogelijke gevolgen voor het milieu als gevolg van deze activiteiten
geen aanleiding geven voor het opstellen van een milieueffectrapportage. De aanmeldnotities per
deelgebied zijn als bijlagen bij de toelichting opgenomen.
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6.

JURIDISCHE ASPECTEN

De juridische aspecten bestaan uit een verbeelding en planregels. In dit hoofdstuk wordt ingegaan
op de wijze van juridische vertaling in planregels van de voor het plangebied gewenste functionele
en stedenbouwkundige ontwikkeling. Bij het opstellen van de verbeelding en de planregels is
uitgegaan van de bepalingen uit het Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP2012).

6.1

Verbeelding

Op de verbeelding is met behulp van de in de SVBP2012 bepaalde methode de bestemming van de
gronden aangegeven. De bijbehorende bepalingen zijn vervolgens opgenomen in de planregels. De
verbeelding visualiseert de planregels.

6.2

Planregels

De planregels bestaan uit de volgende vier hoofdstukken:
1. Inleidende regels: dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft het artikel
‘Begrippen’ waarin wordt toegelicht wat onder bepaalde begrippen wordt verstaan. Het
tweede artikel is de ‘wijze van meten’ waarin wordt toegelicht hoe de benoemde maatvoering
moet worden gemeten.
2. Bestemmingsregels: in dit hoofdstuk worden de op de verbeelding aangegeven bestemmingen
nader verklaard. De gehanteerde bestemmingen worden in paragraaf 6.3 van dit hoofdstuk
verder uitgewerkt.
3. Algemene regels: in dit hoofdstuk worden regelingen opgenomen die zijn bedoeld voor meer
dan één bestemming. De gehanteerde algemene regels worden nader toegelicht in paragraaf
6.3 van dit hoofdstuk.
4. Overgangs- en slotregels: binnen de overgangsbepalingen wordt geregeld dat met het
bestemmingsplan strijdige bouwwerken en plannen welke bestaan ten tijde van de
inwerkingtreding van het bestemmingsplan mogen worden uitgevoerd, mits er geen
veranderingen plaatsvinden in aard en omvang. In de slotregel wordt de officiële naam van het
bestemmingsplan genoemd, welke moet worden gebruikt om te verwijzen naar het plan.

6.3

Toelichting op de bestemmingen

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
In dit artikel worden de in het plan gebruikte begrippen nader omschreven. Door de omschrijving
wordt eventuele interpretatieruimte bij de begrippen beperkt en daarmee de duidelijkheid en
rechtszekerheid van het plan vergroot.
Artikel 2 Wijze van meten
In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze de in het plan voorgeschreven maatvoeringen
dienen te worden bepaald.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Agrarisch – Open agrarisch gebied
De grond op de verbeelding als zodanig aangewezen zijn bestemd voor de uitoefening van een
volwaardig agrarisch bedrijf alsmede voor het behoud van de ruimtelijk openheid en tevens voor
ontsluitingspaden. Met dien verstande dat op de gronden als bedoeld in dit lid niet-grondgebonden
agrarische activiteiten uitsluitend als ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsvoering zijn
toegestaan (veredelingstak). Hout- en fruitteelt op stam zijn op deze gronden niet toegestaan.
Sierteelt is toegestaan. De opslag van strandhuisjes is niet toegestaan
Artikel 4 Groen
Deze gronden zijn bestemd voor plantsoenen, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, parken,
voet- en fietspaden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘verkeer’ voor wegen, in- en uitritten,
kunstobjecten, kunstwerken, speelvoorzieningen, water, bermen en bermsloten en
nutsvoorzieningen. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd.
Artikel 5 Water
Deze gronden zijn bestemd voor waterlopen en -wegen, waterhuishouding, waterberging en vijvers
als mede het behoud, de bescherming en aanleg van duinrellen ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke vorm van water – duinrel’. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming
uitsluitend keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen, duikers, bruggen en steigers
worden gebouwd met een maximale hoogte van 2 meter, met dien verstande dat voornoemde
bouwwerken niet zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water duinrel'.
Artikel 6 Wonen
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden bestemd voor het wonen, al dan niet met aan-huisgebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, waarbij het maximum aantal
woningen in het plangebied niet meer bedraagt dan:
1. Plandeel Egmond aan den Hoef Oost: 150 woningen;
2. Plandeel Egmond-Binnen Zuid: 100 woningen;
Verder zijn de gronden bestemd voor water ten behoeve van wateraanvoer- en afvoer,
waterberging of sierwater met bijbehorende voorziening, zoals bergbezinkbassins en bij de
bestemming ‘Wonen’ behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen,
parkeervoorzieningen, wegen, groenvoorzieningen en tuinen.
Daarbij gelden met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken de navolgende
specifieke gebruiksregels ten aanzien van de woningbouwcategorieën:
Van de binnen het plangebied te realiseren woningen dient, onder verwijzing naar de gemeentelijke
Doelgroepenverordening Bergen 2020 of opvolgende regeling, te worden gebouwd en in stand
gehouden:
a. voor het gebied Egmond aan den Hoef Oost met maximaal 150 woningen:
1. minimaal 50% van het totaal aantal woningen in de categorie sociale huurwoning
of sociale koopwoning;
2. minimaal 25% van het totaal aantal woningen in de categorie middeldure
huurwoning of middeldure koopwoning.
b. voor het gebied Egmond Binnen Zuid met maximaal 100 woningen:
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1.
2.

minimaal 50% van het totaal aantal woningen in de categorie sociale huurwoning
of sociale koopwoning;
minimaal 25% van het totaal aantal woningen in de categorie middeldure
huurwoning of middeldure koopwoning.

Voor het bouwen van hoofdgebouwen geldt dat deze binnen het bouwvlak dienen te worden
gebouwd. Gestapelde woningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding
‘gestapeld’. Ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’ zijn uitsluitend vrijstaande woningen
toegestaan en ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – tiny houses’ zijn
uitsluitend tiny houses toegestaan met een maximale footprint (bebouwd grondoppervlak) van 50
m2. De maximale footprint (bebouwd grondoppervlak) van de overige type woningen mag niet meer
bedragen dan 120 m2. Voor vrijstaande woningen binnen de aanduiding ‘vrijstaand’ geldt een
maximale footprint van 160 m2.
De goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de
maatvoeringaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte. De goothoogte van hoofdgebouwen
mag worden overschreden worden door dakkapellen indien voldaan wordt aan een aantal
voorwaarden. De afstand van het hoofdgebouw tot de voorste perceelsgrens bedraagt ten minste 1
meter en tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 1 meter aan de niet aaneengebouwde zijde.
Ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’ geldt dat de afstand van een hoofdgebouw tot de
zijdelingse perceelsgrens aan de niet-aaneengebouwde zijde ten minste 3 meter dient te bedragen.
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan voor
zover deze zijn opgenomen in de artikelen 2 en 3 van de in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht
(Bor) genoemde situaties. In afwijking van het voorstaande zijn bijbehorende bouwwerken ook
toegestaan in de zijtuinen die grenzen aan openbaar gebied, voor zover deze bouwkundig
verbonden zijn aan het hoofdgebouw en waarbij de breedte niet meer dan 4 meter bedraagt
loodrecht gemeten vanuit de gevel waaraan wordt gebouwd.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer
mag bedragen dan 2,50 meter, met uitzondering van erfafscheidingen achter de naar de weg
toegekeerde voorgevellijn en het denkbeeldig verlengde daarvan, waarvan de bouwhoogte niet
meer dan 2,00 meter mag bedragen en erfafscheidingen vóór de naar de weg toegekeerde
voorgevellijn en het denkbeeldig verlengde daarvan, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 1,30
meter mag bedragen.
Binnen de bestemming Wonen zijn voorwaardelijke verplichtingen opgenomen voor het oprichten
van woningen binnen de ‘geluidzone-weg’, voor de verplichte watercompensatie, voor de verplichte
realisatie van vanggewas en/of emissiescherm en voor de compensatie van bollengronden.
Artikel 7 Waarde – Archeologie 3
De voor ‘Waarde - Archeologie – 3’ aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming
en de veiligstelling van archeologische waarden.
Artikel 8 Waarde – Archeologie 4
De voor ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en
de veiligstelling van archeologische waarden.
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Artikel 9 Waterstaat – Waterberging
De voor 'Waterstaat - Waterberging' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar
geldende bestemming(en) - tevens bestemd voor waterberging en waterhuishouding.
Artikel 10 Waterstaat – Waterkering
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar
geldende bestemming(en) - tevens bestemd voor waterkering. Ten behoeve van de andere, voor
deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken
bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan
betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij
de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt
gemaakt van de bestaande fundering.
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bovenstaande, indien de bij
de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het
waterkeringsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad, hetgeen ter
advisering wordt voorgelegd aan de beheerder van de waterkering.
Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 11 Anti-dubbelteregels
In dit artikel is een regel opgenomen die er voor zorgt dat een al verleende omgevingsvergunning
betrokken wordt bij de beoordeling van latere bouwplannen.
Artikel 12 Algemene bouwregels
In de algemene bouwregels wordt geregeld in welke gevallen de bouwgrenzen, niet zijnde
bestemmingsgrenzen, mogen worden overschreden. Daarnaast zijn regels opgenomen voor het
toestaan van bouwwerken met afwijkende maten en voor het parkeren.
Artikel 13 Algemene gebruiksregels
In de algemene gebruiksregels zijn regels opgenomen voor het parkeren.
Artikel 14 Algemene aanduidingsregels
In dit artikel zijn regels opgenomen met betrekking tot de aanwezige aanduidingen. Het betreft de
gronden ter plaatse van de aanduidingen ‘milieuzone – geurzone’.
Artikel 15 Algemene afwijkingsregels
De algemene afwijkingsregels vormen de grondslag voor afwijking van maten (waaronder
percentages) met ten hoogste 10% en van bouwgrenzen.
Artikel 16 Algemene wijzigingsregels
In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van kleine overschrijdingen van
de bestemmingsgrenzen.
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 17 Overgangsrecht
Dit artikel betreft het overgangsrecht met betrekking tot gebruik van onbebouwde gronden en
bouwwerken dat afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht verkrijgt. Dit
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gebruik mag worden voortgezet. Wijziging van het afwijkend gebruik is slechts toegestaan indien de
afwijking hierdoor wordt verkleind.
Artikel 18 Slotregels
Het laatste artikel geeft de officiële naam van het plan aan, waarmee naar het plan wordt verwezen.
De planregels kunnen worden aangehaald onder de naam: “Bestemmingsplan Dorp en Duin 2022”.
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7.

UITVOERBAARHEID

7.1

Economische uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 onder f van het Besluit ruimtelijke ordening dient de uitvoerbaarheid
van bestemmingsplannen te worden aangetoond. De ontwikkelingen betreffen particuliere
initiatieven en bevinden zich op particulier terrein.
Met de initiatiefnemers zijn anterieure overeenkomsten gesloten. Hiermee wordt het verhaal van
kosten van de grondexploitatie over in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd en hoeft
geen exploitatieplan conform Wro te worden opgesteld. Ook het verhaal van kosten als gevolg van
planschadeprocedures is langs deze weg geborgd.

7.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voorgeschiedenis
De drie locaties kennen een langdurige voorgeschiedenis en zijn al lange tijd onderwerp van
vooroverleg (ook in het kader van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening). Hieronder is
die voorgeschiedenis kort weergegeven.
Egmond aan de Hoef Oost en Noord
Er zijn voor deze locatie al reeds geruime tijd plannen voor woningbouw. In de Structuurvisie
Landelijk gebied uit 2010 wordt de mogelijkheid voor woningbouw aan de oost- en noordrand van
Egmond aan den Hoef al genoemd. Daarnaast heeft in 2013 de provinciale Adviescommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) de plannen al besproken en geaccordeerd en zijn de plannen
onderdeel van de gemeentelijke ontwikkelingsvisie Dorp en Duin (2014), waarover uitvoerig
vooroverleg is geweest met de provincie en waarover uitvoerig is geparticipeerd. Ook zijn de
plannen onderdeel van de gemeentelijke structuurvisie Egmond aan den Hoef (2016), waarover met
de provincie vooroverleg is geweest en waarover uitvoerig is geparticipeerd. De ontwikkeling is
opgenomen in de Bouwbegroting 2020 van de gemeente Bergen. Er is veel lokaal draagvlak voor de
ontwikkeling. Zie hiervoor onder meer de zienswijze van de dorpsvereniging (ZW-0084) op de
ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. Daarnaast is over deze locatie door de
gemeenteraad veelvuldig besloten en heeft over de oude plannen uitvoerige burgerparticipatie
plaatsgevonden.
Egmond Binnen Zuid
Er zijn voor deze locatie al reeds geruime tijd plannen voor woningbouw. In de Structuurvisie
Landelijk gebied uit 2010 wordt de mogelijkheid voor woningbouw aan de randen van Egmond aan
Binnen al genoemd. Woningbouw op deze locatie is onderdeel van de dorpsvisie Egmond-Binnen
2017-2027, waarover geparticipeerd is met het dorp. Ook is specifiek voor deze locatie
‘Stedenbouwkundige visie Egmond-Binnen Zuid’ (2019) opgesteld. De ontwikkeling is tevens als
gevolg van een motie van de VVD en het CDA uit juli 2019 opgenomen in de Bouwbegroting Bergen
2020 en de Focusagenda op het Formatieakkoord. Er is voor de locatie veel lokaal draagvlak. Zie
hiervoor onder meer de zienswijze van de dorpsvereniging (ZW-0023) en de zienswijze ingediend
door SRO (ZW-0042) op de ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. Daarnaast is op de
participatieavond voor raadsleden d.d. 15 september 2020 door door enkele raadsleden is gevraagd
dit gebied uit het beschermingsregime te halen.
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Ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerp van het bestemmingsplan “Veegplan Bergen 2020” voor de gemeente Bergen heeft
vanaf 30 oktober 2020 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tegen het
ontwerpbestemmingsplan zijn 48 zienswijzen ingediend, onder meer door de provincie NoordHolland, waarvan 25 unieke reacties.
De zienswijzen zijn samengevat, geclusterd en van een beantwoording voorzien in de Nota
Zienswijzen. Per onderwerp is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van
het bestemmingsplan. De nota is als bijlage bij de toelichting opgenomen. In de Nota is een
overzicht van aanpassingen in het bestemmingsplan opgenomen.
Week van de Egmonden
Om de mening van inwoners te polsen en input te krijgen voor de mogelijke nieuwbouwplannen, is
van 29 juni tot en met 2 juli 2021 ‘De Week van Egmond’ georganiseerd. In de Week van Egmond
zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo was er een babbelbox-roadshow, waarmee op
verschillende plekken in Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen de stemming is gepeild. Ook
stond er vier weken lang een online enquête uit waar mensen hun mening konden geven. En zijn er
negen rondetafelgesprekken gevoerd en een viertal inloopavonden georganiseerd.
In z'n algemeenheid kan geconcludeerd worden dat zowel het aantal ingevulde enquêtes als de
opkomst tijdens 'De Week van Egmond' hoog lag. Met 765 ingevulde enquêtes en meer dan 1.000
betrokken inwoners, heeft een aanzienlijk deel van de Egmonders haar stem laten horen. De
uitkomsten van ‘De Week van Egmond’ zijn meegenomen bij de verdere uitwerking van het
bestemmingsplan.
In Egmond-Binnen is groot draagvlak gebleken voor woningbouw op deze locatie. Bijna 600
inwoners vulden de enquête in en 90% gaf daarin aan “Zuid” een goede locatie te vinden. Ruim 300
mensen gaven aan een verhuiswens te hebben binnen het dorp. Woningen voor starters zijn het
meest gewenst.
Hoewel de respons In Egmond a/d Hoef op de “Week van Egmond” lager was dan in Egmond
Binnen, was deze ook zeker succesvol. Er reageerden meer mensen dan eerdere vergelijkbare
processen (bijv. de omgevingsvisie). De uitkomst van de enquête en de gesprekken was dat er ook
hier een groot draagvlak is (+/- 80%) voor bouwen op de betreffende locaties. Men vindt het
belangrijk dat de woningen die gebouwd worden een impuls geven aan de leefbaarheid van de
dorpen. Instrumenten voor de toewijzing is dan ook een belangrijk aandachtspunt.
Informatieavonden oktober 2021
Op basis van de opgehaalde informatie uit de Week van Egmond heeft de gemeente Bergen in de
zomer van 2021 de verdere uitwerking van de locaties opgepakt. Op 11 en 13 oktober 2021 heeft
een terugkoppeling van de stand van zaken plaats gevonden tijdens een rondetafelgesprek met
omwonenden en tijdens een algemene informatiebijeenkomst met inwoners uit het hele dorp.
Duidelijk werd teruggegeven dat het type woningen en de prijsklasse zo gekozen moet worden dat
goed wordt aangesloten bij de behoefte van Egmonders.
Overleg Hoogheemraadschap
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Voor de plangebieden is op 22 juli 2021 de digitale watertoets ingevuld. Op 18 augustus 2021 Heeft
het hoogheemraadschap per mail het watertoetsadvies verstuurd.
In de periode juli tot en met december 2021 heeft meerdere malen digitaal en telefonisch overleg
plaats gevonden met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (22 juli 2021, 22
december 2021). Daarnaast is er veel mailverkeer geweest tussen het hoogheemraadschap en het
stedenbouwkundig bureau over de inhoud van de waterparagrafen. De opmerkingen en suggesties
van het hoogheemraadschap zijn verwerkt in de ruimtelijke plannen.
Overleg provincie
Zoals hierboven geschetst is de provincie uitvoerig betrokken in de ruimtelijke besluiten die
toewerken naar dit bestemmingsplan. Daarna heeft het college van gedeputeerde staten niet alleen
een zienswijze naar voren gebracht, maar heeft er ook - zowel op ambtelijk (3 keer) als op
bestuurlijk niveau (1 keer) - diverse malen overleg plaatsgevonden. In de ambtelijke overleggen is
consequent het standpunt herhaald dat de provincie geen gebruik wenst te maken van de
mogelijkheid om haar bezwaren op, en belangen, bij het bestemmingsplan naar voren te brengen.
Als enige van indieners van een zienswijze heeft het college van gedeputeerde staten ook nog de
gelegenheid gekregen om voorafgaand op de vaststelling van het bestemmingsplan inhoudelijk te
reageren op manier waarop de provinciale zienswijze was verwerkt. Onder deze omstandigheden
heeft het college van gedeputeerde staten zijn bezwaren voldoende naar voren kunnen brengen
voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan en daarmee de provinciale belangen op
een adequate wijze kunnen behartigen.
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