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1

I n l e i d i n g

1.1

Aanleiding
De gemeente Noordwijkerhout herziet het geldende bestemmingsplan voor het
buitengebied inclusief herzieningen en wijzigingen tot één actueel en digitaal
Bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente. De gemeente besloot daartoe omdat zij, op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), over een actueel,

digitaal

(IMRO2012/SVBP2012)

en

digitaal

gepubliceerd

(IMRO2012/STRI2012) bestemmingsplan dient te beschikken. Het geldende
bestemmingsplan is in 2005 vastgesteld, in april 2007 onherroepelijk geworden
en dient medio 2017 geactualiseerd te zijn om te voldoen aan de eisen van de
Wro.
Gezien de wettelijke eisen en de huidige stand van zaken in de gemeente
Noordwijkerhout is het noodzakelijk te starten met de actualisering en digitalisering van voornoemd bestemmingsplan voor het buitengebied. In de onderhavige Nota worden de uitgangspunten van dit bestemmingsplan uitgewerkt.

1.2

Plangebied
Het gebied van het bestemmingsplan Buitengebied betreft het gehele grondgebied van de gemeente met uitzondering van de kernen De Zilk, Noordwijkerhout,

bedrijventerrein

’s-Gravendam,

Delfweg,

het

recreatiegebied

Oosterduinsemeer, het voormalig Sancta Maria/Bavo, de landgoederen Dyckenburch en Oud Leeuwenhorst en het spoelbedrijf Warmerdam aan de Herenweg. Het recreatieterrein Duinschooten en het bungalowpark Dunimar
maken wel onderdeel uit van het plangebied, evenals het Landgoed Leeuwenhorst en de bestaande natuurgebieden. De globale begrenzing van het plangebied is op de navolgende afbeelding weergegeven.
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Globale begrenzing plangebie d bestemmingsplan

1.3

Doelstelling
Het doel van het project is te komen tot een ‘actueel, digitaal en in hoofdzaak
beherend bestemmingsplan voor het buitengebied’:
–

om te beschikken over een degelijk toetsingskader ten behoeve van de
ontwikkeling van al bestaande functies (bebouwing en gebruik) en waarden in het buitengebied van de gemeente Noordwijkerhout;

–

dat rekening houdt met de relevante milieuhygiënische en planologische
aspecten en de gemeentelijke mogelijkheden en middelen om de uitvoering van het plan te waarborgen.

Een beherend bestemmingsplan betekent dat het plan een actuele planologische regeling van de bestaande situatie bevat. Bestaande rechten en plichten
uit de geldende regeling worden zoveel mogelijk overgenomen en waar nodig
aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Dat wil overigens niet zeggen
dat het bestemmingsplan uitsluitend de actuele situatie planologisch regelt.
Enkele gewenste ontwikkelingen binnen het gebied worden mogelijk gemaakt
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door middel van flexibiliteitsbepalingen, zoals afwijkingsregels en wijzigingsregels. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport is daarbij een voornaam uitgangspunt.
Concrete wensen of verzoeken waarvoor nader onderzoek noodzakelijk is,
zullen niet worden verwerkt in het nieuw op te stellen bestemmingsplan Buitengebied. Voor dergelijke ontwikkelingen is veelal nader onderzoek noodzakelijk. Deze ontwikkelingen zullen enkel mogelijk gemaakt worden via een
afzonderlijke planherziening.

1.4

Procedure en status van de Nota van
Uitgangspunten
De uitkomsten uit de inventarisatie, het onderzoek en het overleg met de projectgroep, klankbordgroep en gemeenteraad is verwerkt in de Nota van Uitgangspunten. De aanpak van deze nota ziet er als volgt uit:
-

confrontatie van enerzijds het in kaart gebrachte beleidsonderzoek, de
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en de kadernota met anderzijds de feitelijke situatie uit de inventarisatie;

-

vervolgens zijn concrete voorstellen voor het bestemmingsplan met de
modelregels als grondslag opgenomen. In de nota leggen wij de nadruk
op die functies en percelen in het plangebied waarvoor de modelregels
geen voorstel bevatten of waarover de gemeente een nadere uitwerking
wenst (beleidslijnen voor strijdige situaties) of in afwijking van de modelregels een andere regeling voorstelt (afweging van belangen).

Deze nota dient tevens als onderbouwing van het bestemmingsplan en vormt
de grondslag voor de toelichting, behorende bij het bestemmingsplan.
De onderhavige Nota van Uitgangspunten, door het college van burgemeester
en wethouders voorbereid, wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

1.5

Burgerparticipatie en communicatie
De burgers en maatschappelijke organisaties worden op verschillende momenten betrokken bij de voorbereiding en ontwikkeling van het bestemmingsplan.
Op 11 juni 2014 heeft het gemeentebestuur het voornemen tot het opstellen
van het bestemmingsplan voor het buitengebied kenbaar gemaakt door middel
van publicatie in het Noordwijkerhouts Weekblad en op de gemeentelijke website. In de publicatie is aangegeven hoe de burgers en maatschappelijke organisaties in de gemeente bij de voorbereiding worden betrokken.
In de voorbereiding op de Nota van Uitgangspunten en het bestemmingsplan is
een drietal bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit het plangebied en leden van het gemeentebestuur (gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders). Tijdens deze
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bijeenkomsten zijn de vertegenwoordigers met de bestuurders in gesprek gegaan over de aangedragen aandachtspunten en problemen en de mogelijkheden om de aandachtspunten in het bestemmingsplan inhoud te geven en de
problemen op te lossen. De uitkomsten uit deze debatten zijn in de nota verwerkt als uitgangspunten voor het bestemmingsplan.
In augustus 2014 hebben (agrarische) ondernemers een voorstel ontvangen voor
een bouwvlak voor hun perceel. De reacties op deze voorstellen zijn beoordeeld tegen de achtergronden van het (gemeentelijk) ruimtelijk en milieuhygiënisch beleid en worden vertaald in het bestemmingsplan.
Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde, zal het
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied worden vrijgegeven voor inspraak.
Gedurende deze periode zal eenieder de gelegenheid geboden worden het
voorontwerp op het gemeentehuis in te komen zien tijdens een inloopbijeenkomst.
De inspraakreacties worden te zijner tijd in een afzonderlijke ‘Nota Inspraak
en overleg inspraakreacties’ samengevat en voorzien van een gemeentelijk
antwoord.
Het voorontwerpbestemmingsplan zal in dit stadium tevens aan instanties toegezonden worden in het kader van het overleg. Op grond van artikel 3.1.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient de gemeente bij de voorbereiding
van een bestemmingsplan overleg te plegen met betrokken instanties, zoals
het waterschap en diensten van Rijk en provincie, die betrokken zijn bij de
zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. De instanties krijgen de gelegenheid
gebruik te maken om op het voorontwerp te reageren. In eerder genoemde
‘Nota Inspraak en overleg’ worden ook deze overlegreacties samengevat en
voorzien van een gemeentelijk antwoord.
In het kader van de vaststellingsprocedure zal voorts het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied gedurende zes weken voor eenieder ter inzage
liggen op het gemeentehuis en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook gedurende
deze periode wordt eenieder de gelegenheid geboden het ontwerp op het gemeentehuis in te zien tijdens een inloopbijeenkomst.
Te zijner tijd kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.
De beantwoording van de zienswijzen zal plaatsvinden in de ‘Nota beoordeling
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied’.
Voor het project is een projectwebsite gemaakt waarop burgers geïnformeerd
worden over het verloop van het planproces en de beslismomenten.
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1.6

Leeswijzer
In deze Nota van uitgangspunten staan de uitgangspunten voor het nieuw op te
stellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout beschreven. Allereerst
zijn in hoofdstuk 2 de bouwstenen, die ten grondslag liggen aan het bestemmingsplan beschreven. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 de uitgangspunten naar
aanleiding van deze bouwstenen behandeld. Tot slot is in hoofdstuk 4 een vertaaltabel opgenomen. In deze tabel staat weergegeven op welke wijze het
geldende bestemmingsplan wordt omgezet naar het nieuw op te stellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout.
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2

B o u w s t e n e n

De basis van het bestemmingsplan Buitengebied bestaat uit een aantal bouwstenen zoals de geldende bestemmingsplannen en de diverse beleidsdocumenten van het Rijk, provincie en gemeente. Deze bouwstenen worden in dit
hoofdstuk nader beschreven.

2.1

Rijksbeleid
2 . 1 . 1

Structuurvisie

Infrastructuur

en Ruimte

(2012)

De 'Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte' is op 13 maart 2012 door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. De SVIR vervangt de Nota Ruimte,
de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en
de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de volgende documenten: PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland
en Pieken in de Delta. De structuurvisie geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en
nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
In de structuurvisie formuleert het Rijk 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 ruimtelijk-economische structuur van Nederland;

-

het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;

-

het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke
natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Voor het bestemmingsplan zijn de volgende doelstellingen van belang:
-

versterken ruimtelijk-economische structuur;

-

verbeteren bereikbaarheid;

-

waarborgen kwaliteit leefomgeving;

-

behoud en versterking economisch belang Greenport Duin- en Bollenstreek;

-

behoud excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat;

-

behouden kustfundament;

-

behoud en versterken Ecologische Hoofdstructuur;
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-

bescherming Natura 2000;

-

ontwikkeling en versterking stedelijke regio met topsectoren.

2 . 1 . 2

Besluit algemene regels

ruimtelijke orde-

ning (2011)

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december
2011 (grotendeels) in werking getreden en omvat alle ruimtelijke rijksbelangen
die juridisch doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om
kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de bufferzones,
nationale landschappen, de Ecologische Hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met het Barro maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale
verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Uit
de regels en kaarten behorende bij het Barro kan worden afgeleid welke aspecten relevant zijn voor het ruimtelijke besluit.
Voor het bestemmingsplan zijn de volgende doelstellingen van belang:
-

beschermen kustfundament;

-

beschermen primaire waterkeringen;

-

behoud en versterken Ecologische Hoofdstructuur.

Voor het overige heeft het rijksbeleid geen gevolgen voor het bestemmingsplan.
2 . 1 . 3

Parkeerregeling en vervallen stedenbouwkundige bepalingen

Op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014-458) van kracht
geworden waardoor de Woningwet is aangepast. Dit betekent dat de stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke Bouwverordening niet meer van
toepassing zijn op bestemmingsplannen en beheersverordeningen die na deze
datum worden vastgesteld. Deze bepalingen vervallen bovendien volledig op 1
juli 2018.
Dit betekent dat er vanaf die datum in de bestemmingsplannen, voor zover
nodig, moet zijn voorzien in parkeerregelingen. Bovenstaande kan onder andere belangrijke gevolgen hebben voor het te voeren gemeentelijk parkeerbeleid
en bijvoorbeeld het verkrijgen van een financiële bijdrage in het parkeerfonds.
Het is daarom van groot belang dat gemeenten dit regelen in de nieuwe plannen/verordeningen. Dat hoeft overigens niet heel veel te zijn mede gezien de
recente aanpassing van artikel 3.1.2 Bro die 1 november 2014 (Besluit
Quickwins) van kracht is geworden. Hiermee zal rekening worden gehouden bij
het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied.
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2.2

Provinciaal beleid
2 . 2 . 1

Visie Ruimte en

Mobiliteit

Op 9 juli 2014 is de Visie Ruimte en Mobiliteit (hierna: VRM) door de provincie
Zuid-Holland vastgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen sturing aan de ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Hoofddoel van de VRM is het scheppen van voorwaarden voor een economisch
krachtige regio. Dat betekent: ruimte bieden om te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. De VRM
bevat een nieuwe sturingsfilosofie. De kern daarvan is:
-

ruimte bieden aan ontwikkelingen;

-

aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en mobiliteit;

-

allianties aangaan met maatschappelijke partners;

-

minder toetsen op regels en meer sturen op doelen.

De VRM bestaat uit vier documenten, te weten: de Visie Ruimte en Mobiliteit,
de Verordening ruimte 2014, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit.
4 Thema’s
In de VRM zijn 4 thema’s te onderscheiden:
1. Beter benutten en opwaarderen
De provincie vangt de groei van de bevolking, de mobiliteit en de economische
activiteit vooral op in de bestaande netwerken en bebouwde gebieden. Steden
bieden nog volop kansen om te bouwen en te verbouwen. Ze kunnen de
hoofdmoot voor hun rekening nemen van de woningen die Zuid-Holland tot
2030 extra nodig heeft. Daardoor kan het landelijk gebied open blijven. Door
de schaalvoordelen blijft het mogelijk om goed openbaar vervoer tussen
knooppunten te laten rijden. Gemeenten stellen regionale visies voor woningen en kantoren op.
Door deze visies stemmen de gemeenten het aanbod met elkaar af op de reële
behoefte naar woningen en kantoren. Op deze wijze wil de provincie het overschot aan kantoren terugdringen en het tekort aan woningen voor bepaalde
segmenten kleiner maken.
2. Versterken stedelijk gebied (agglomeratiekracht)
Meer concentratie en specialisatie van locaties die onderling goed verbonden
zijn, leidt tot de versterking van de kennis- en bedrijvencentra op het Europese en wereldtoneel. De provincie wijst in de VRM de concentratielocaties met
goede ontsluiting aan. Daarnaast werkt de provincie aan een goede aantakking
van de Zuid-Hollandse economie op de nationale, Europese en wereldwijde
netwerken van goederen- en personenvervoer.

850.21.01.00.00 - Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout 11 mei 2015

13

Detailhandel is een belangrijke drager voor levendige centra. De VRM concentreert winkels zoveel mogelijk in bestaande winkelgebieden om leegstand in de
binnenstad te voorkomen.
3. Versterken ruimtelijke kwaliteit
Het provinciale landschap valt onder te verdelen in drie typen, gekenmerkt
door veenweiden, rivieren en kust. Het verstedelijkingspatroon, de natuurwaarden en het agrarisch gebruik sluiten daarop aan. De provincie stelt de
versterking van de kwaliteiten van gebieden centraal in het provinciaal beleid.
Per nieuwe ontwikkeling zal voortaan eerst worden bekeken of het nodig is om
het buiten bestaand stads– en dorpsgebied te realiseren.
De voorwaarde hierbij is dat de maatschappelijke behoefte is aangetoond en
de nieuwe ontwikkeling bijdraagt aan het behoud of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het om een integrale benadering

waarbij

de

samenhang

tussen

bruikbaarheid,

duurzaamheid

én

belevingswaarde in acht wordt genomen.
4. Bevorderen van een water- en energie-efficiënte samenleving
In de VRM zet de provincie in op de transitie naar een water- en energieefficiënte samenleving. Door ruimtelijke reserveringen te maken voor de benodigde netwerken en via haar vergunningen- en concessiebeleid, draagt de
provincie hieraan bij.
Blikvanger is het warmtenet. Restwarmte uit de Rotterdamse mainport kan in
de toekomst via een ondergronds leidingstelsel worden getransporteerd naar
de Greenport Westland-Oostland, waar er kassen mee worden verwarmd, en
naar steden om te voorzien in de warmtebehoefte van bewoners en bedrijven.
2 . 2 . 2

Verordening Ruimte

In samenhang met de structuurvisie, is ook de Verordening Ruimte (2014) opgesteld. De regels in deze verordening zijn bindend en werken door in gemeentelijke bestemmingsplannen.
De volgende bepalingen zijn relevant voor het bestemmingsplan:
Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 2.1.1)
Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt,
voldoet aan de volgende eisen:
a.

de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd;

b.

in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering,
transformatie of anderszins, of;
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c.

indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaande stads- en
dorpsgebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruikgemaakt van locaties die:
-

gebruikmaken van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld;

-

passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van
de Visie Ruimte en Mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1. van toepassing
is, en;

-

zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om
locaties groter dan 3 hectare.

Het bestemmingsplan staat geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen toe. De in
het bestemmingsplan op te nemen ontwikkelingsmogelijkheden zijn in regionaal verband afgestemd (ISG) en hebben uitsluitend betrekking op reeds bestaande bouwpercelen.
Ruimtelijke kwaliteit
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan, mits voldaan wordt aan de
regels met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Hier dient bij de planvorming
rekening mee gehouden te worden.
Bollenteeltgebied
De gronden binnen het bollenteeltgebied laten primair bollenteeltbedrijven,
bestaande gemengde bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven en bestaande
stekbedrijven toe, alsmede de daarbij behorende voorzieningen.
Voor kassen geldt:
-

bij een volwaardig bollenteeltbedrijf tot ten hoogste 3.000 m² per bedrijf;

-

bij een bestaand volwaardig gemengd bollenteelt- en glastuinbouwbedrijf tot ten hoogste 6.000 m² per bedrijf;

-

bij een bestaand volwaardig stekbedrijf tot ten hoogste 6.000 m² per
bedrijf.

In afwijking kan voorzien worden in kassen tot meer dan 3.000 m² bij een volwaardig bollenteeltbedrijf, mits:
-

tegenover de uitbreiding van de bestaande kassen in gelijke mate de
duurzame sanering staat van kassen elders binnen het bollenteeltgebied;

-

de ruimtelijke kwaliteit binnen het bollenteeltgebied per saldo wordt
verbeterd, en;

-

de te saneren kassen zijn opgericht voor 1 januari 2014.

Bestaande handels- en exportbedrijven in het bollenteeltgebied kunnen uitbreiden, mits:
-

dit noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering;

-

verplaatsing naar een bedrijventerrein geen reële mogelijkheid is, en;
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-

de ruimtelijke kwaliteit niet significant wordt aangetast.

Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling anders dan bollenteelt is toegestaan, mits
voorzien wordt in compensatie van bollenteeltgebied door middel van een
overeenkomst hierover met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en
Bollenstreek.
Agrarische bedrijven
Voor agrarische bedrijven zijn onderstaande voorwaarden relevant:
-

nieuwe agrarische bebouwing, uitgezonderd kassen en schuilgelegenheden voor vee, wordt geconcentreerd binnen een bouwperceel van
maximaal 2 hectare;

-

nieuwe agrarische bebouwing is alleen mogelijk als deze noodzakelijk en
doelmatig is voor de bedrijfsvoering van volwaardige agrarische bedrijven;

-

bij een volwaardig agrarisch bedrijf wordt de reeds aanwezige agrarische bedrijfswoning toegelaten;

-

nieuwe kassen, anders dan bedoeld in de artikelen 2.1.5, 2.1.6, en 2.1.7
van de verordening, worden alleen toegelaten bij bestaande volwaardige glastuinbouwbedrijven tot een oppervlak van 2 hectare per bedrijf en
bij bestaande volwaardige boom- en sierteeltbedrijven tot een oppervlak van 300 m2 per bedrijf. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken;

-

nieuwe intensieve veehouderij als hoofdtak of als neventak wordt uitgesloten;

-

voor agrarische gronden kan onder de volgende voorwaarden worden
voorzien in verbredingsactiviteiten bij agrarische bedrijven, waaronder:
zorg, recreatie, energieopwekking en de verkoop van producten.

Bestaande niet-agrarische bedrijven en bebouwing bu iten bestaand stads- en dorpsgebied
Bestaande niet-agrarische bedrijven en andere bestaande niet-agrarische bebouwing op gronden buiten bestaand stads- en dorpsgebied kunnen onder
voorwaarden (ruimtelijke kwaliteit) uitbreiden met ten hoogste 10% van het
bruto vloeroppervlak of meer dan 10%, voor zover verplaatsing naar een bedrijventerrein geen reële mogelijkheid is gebleken.
Ecologische Hoofdstructuur
-

Bestaande natuurgebieden dienen beschermd te worden tegen significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden.

-

Bestemmingsplannen voor de gronden die zijn aangewezen als zoekgebied wijzen geen bestemmingen aan die de instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden
significant beperken.
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Molenbiotoop
-

Bestemmingsplannen voor gronden binnen de molenbiotoop van traditionele windmolens zoals aangeduid op kaart 11, moeten de vrije windvang en het zicht op de molen voldoende garanderen.

-

Oprichten van nieuwe bebouwing binnen een molenbiotoop is mogelijk
indien de vrije windvang en het zicht op de molen al beperkt is of zeker
is gesteld dat de belemmering van de windvang en het zicht op de molen door maatregelen elders in de molenbeschermingszone worden gecompenseerd.

Bescherming landgoed- en kasteelbiotoop
Gronden binnen de landgoedbiotopen en de kasteelbiotopen staan nieuwe
ruimtelijke ontwikkeling toe voor zover er geen aantasting plaatsvindt van de
waarden van de landgoed- en kasteelbiotoop, of de ontwikkeling is gericht op
verbetering en versterking van de waarden van de landgoed- en kasteelbiotoop.
Bescherming graslanden in de Bollenstreek
Voor graslanden (alle reeds bestemde graslanden in het geldend bestemmingsplan) kan uitsluitend ruimte aan nieuwe ontwikkelingen worden geboden met
een aantoonbare meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit van de graslanden.

2.3

Gemeentelijk beleid
2 . 3 . 1

De geldende bestemmingsplannen

Het geldende bestemmingsplan Buitengebied is op 28 april 2005 vastgesteld.
Bij besluit van 13 december 2005 hebben Gedeputeerde Staten van ZuidHolland (GS) het bestemmingsplan Buitengebied gedeeltelijk goedgekeurd. Bij
besluit van 25 april 2007 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State uitspraak gedaan over de tegen het goedkeuringsbesluit van GS ingediende beroepen. De Afdeling heeft daarbij onderdelen van het goedkeuringsbesluit van GS vernietigd en aan onderdelen van het bestemmingsplan alsnog
goedkeuring verleend dan wel goedkeuring onthouden. Voor een drietal onderdelen treedt de uitspraak van de Afdeling in plaats van vernietigde delen van
het GS-besluit. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben naar aanleiding
van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak een hernieuwd Besluit
d.d. 18 oktober 2008 genomen.
Artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) schreef voor dat de
gemeente een nieuw bestemmingsplan diende vast te stellen voor de onderdelen van het plan waaraan goedkeuring is onthouden. Met het oog hierop is in
juni 2008 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied opgesteld.
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Deze 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is op 25 september
2008 door de gemeenteraad vastgesteld.
Sedertdien zijn enkele (partiële) herzieningen en wijzigingsplannen vastgesteld. De 1e en 2e herziening, het postzegelbestemmingsplan, diverse wijzigingsplannen en het paraplubestemmingsplan worden betrokken bij de totale
actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied.
Naast de gemeentelijke bestemmingsplannen heeft het Rijk binnen het plangebied het inpassingsplan ‘Kabeltracé Luchterduinen’ vastgesteld. In het vaststellingsbesluit behorende bij dit inpassingsplan is opgenomen dat binnen een
periode van vijf jaar na vaststelling van het inpassingsplan geen bestemmingsplan mag worden vastgesteld, tenzij het bestemmingsplan voorziet in het tracé
van de kabel voor Luchterduinen en de daarbij behorende voorzieningen, zoals
is vastgelegd in het inpassingsplan. Om deze reden worden de mogelijkheden
uit het inpassingsplan ‘Kabeltracé Luchterduinen’ overgenomen in het nieuw
op te stellen bestemmingsplan Buitengebied.
2 . 3 . 2

Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport

In december 2009 hebben de gemeenten Hillegom, Noordwijk, Teylingen,
Noordwijkerhout, Lisse en Katwijk de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (hierna: ISG) vastgesteld. Deze zes gemeenten willen zich gezamenlijk
inzetten voor de herstructurering en revitalisering van de Greenport Duin- en
Bollenstreek. Met het vaststellen van de ISG is deze doelstelling juridisch geborgd en is een zelfbindend kader voor de gemeenten ontstaan.
Het doel van de ISG
Met de vaststelling van het ISG kiezen de Greenportgemeenten voor versterking van de ruimtelijk-economische structuur van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Het doel van de ISG is drieledig (zie blz. 5 ISG):
-

het vastleggen van een ruimtelijk ontwikkelingskader voor de vitalisering van de Duin- en Bollenstreek tot en met 2030;

-

het wettelijk verankeren van dit zelfbindend ontwikkelingskader voor de
Greenportgemeenten;

-

het bieden van een juridisch-planologische basis voor het verevenen van
plankosten op basis van de Wet ruimtelijke ordening.

De ambities van de ISG
De ISG heeft een integraal karakter, betreft het gehele buitengebied van de
zes Greenportgemeenten (uitgezonderd het duingebied en het Hollandse Plassengebied bij Teylingen) en gaat met name in op de toekomstige ruimtelijkfunctionele ontwikkeling van het buitengebied. De ISG richt zich op het realiseren van de volgende ambities (zie blz. 11-12 ISG):
-
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-

het tegengaan van verdergaande verrommeling;

-

het uitvoeren van de woningbouwopgave zoals in de Gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer-Bollenstreek is overeengekomen;

-

het duurzaam handhaven van het areaal 1e klas bollengrond;

-

het geven van prioriteit aan de primaire Greenportfuncties (bollencluster, vaste planten, bloemencluster en toerisme) boven niet primaire
Greenportfuncties (overige landbouw, veeteelt).

Uitgangspunten uitwerking ambities
Bij de uitwerking van deze ambities is een aantal uitgangspunten gehanteerd
(zie blz. 12 ISG):
-

het totaal areaal aan 1e klas bollengrond mag niet afnemen. Onder
voorwaarden is een tijdelijke afname toegestaan. Dit is het geval wanneer de afname nodig is om de herstructurering mogelijk te maken;

-

binnen grenzen is het mogelijk flexibel om te gaan met de compensatie
van de bollengrond. Dit om het transformatieproces op gang te krijgen.
Hiertoe wordt een Ruimtebalans met constante monitoring opgesteld;

-

de landschapskwaliteiten dienen significant verbeterd te worden waarbij aandacht nodig is voor de verschillende schaalniveaus;

-

de herstructurering in combinatie met landschapsverbetering dient
spoedig en slagvaardig ter hand genomen te worden;

-

de berekende ruimtebehoefte voor de glastuinbouw wordt zoveel mogelijk binnen de Greenport opgelost;

-

de grootschalige veehouderijbedrijven dienen behouden te blijven, in
het belang van de sector en de beleving van het landschap. Niet alle
veehouderijbedrijven zijn echter even perspectiefvol en er is geen ruimte voor uitbreiding van het graslandareaal;

-

de ontwikkeling van nieuwe natuur ter compensatie van het omspuiten
van graslanden met natuurwaarden naar bollengronden moet geen kille
hectarediscussie zijn. Het gaat met name om het toevoegen van landschapskwaliteiten, een vergroting van de biodiversiteit en het combineren met andere factoren als water en recreatie;

-

de woningbouwopgave op basis van de eigen en de regionale behoefte
wordt zoveel mogelijk binnen dan wel aansluitend aan bestaand stadsen dorpsgebied opgelost. Uitzonderingen vormen de locatie Bronsgeest
in Noordwijk, Pastoorslaan in Hillegom, de 600 Greenportwoningen en
de Ruimte voor Ruimte-woningen;

-

in de Greenport wordt ruimte geboden aan een beperkt aantal reguliere
bedrijven;

-

investeringen om de bereikbaarheid te vergroten zijn hoogst urgent;

-

de projecten moeten haalbaar en betaalbaar zijn.

Strategische hoofdlijnen
Voor het ruimtelijk beleid tot 2030 hanteren de Greenportgemeenten de volgende pijlers (zie blz. 15 ISG):
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-

faciliteren van herstructurering, versterking en vernieuwing van het
gehele bollen-, vaste planten- en bloemencomplex in combinatie met
verbetering van het landschap;

-

realisering van de daarvoor benodigde ruimtelijke functiewijzigingen;

-

bijdragen aan de sociaaleconomische vitaliteit van de Greenportgemeenten;

-

bijdragen aan de bereikbaarheid van de gehele regio Holland-Rijnland.

De daarmee samenhangende strategische hoofdlijnen tot 2030 zijn (zie blz. 15
ISG):
-

verbetering van het landschap aan de hand van het landschapsperspectief dat functioneert als raamwerk voor sanering, intensivering en uitbreiding van Greenportbedrijven;

-

concentratie van agrarische handels- en exportbedrijven en selectieve
uitbreiding ter plekke;

-

herstructurering en uitbreiding van gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven volgens de berekende ruimtebehoefte;

-

tegengaan van verdergaande verrommeling van het landschap;

-

deels behoud van graslanden en deels omzetting naar bollengrond;

-

aanleg van nieuwe natuur c.q. ecologische verbindingszones zoals benoemd in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur(PEHS);

-

zorgdragen voor duurzaam waterbeheer;

-

het bestaande cultuurhistorisch erfgoed verbinden met planologische
keuzes, zodat waardevolle cultuurhistorische kenmerken duidelijk herkenbaar, zichtbaar en aantrekkelijk blijven;

-

vernieuwing en doorontwikkeling van het recreatief-toeristisch product;

-

concentratie van het merendeel van de Greenportwoningen op enkele
grotere locaties;

-

realisering van 600 Greenportwoningen;

-

realisering van 1.500 woningen voor de regionale behoefte, zoals vastgelegd in de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (stedelijke
opgave binnen de rode contour);

-

herstructurering en beperkte uitbreiding van reguliere bedrijven op
duurzame bedrijventerreinen;

-

fors investeren in bereikbaarheid.

2 . 3 . 3

Kadernota bestemmingsplannen Buitengebied

De Kadernota is een afsprakenkader, gericht op het tot stand komen van bestemmingsplannen voor het buitengebied, dat gewenste ontwikkelingen stimuleert en mogelijk maakt en dat ongewenste ontwikkelingen voorkomt. Met het
opstellen van de Kadernota wordt geen nieuw beleid geformuleerd. De Kadernota is een uitwerking van de ISG als opstap naar concrete regelgeving en harmonisatie in de Duin- en Bollenstreek. Het is een werkdocument waarvan kan
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worden afgeweken als gemeenten ter zake afwijkend beleid hebben vastgesteld. De Kadernota bestaat uit:
-

een gereedschapskist met richtlijnen, aanbevelingen en procesafspraken
voor het opstellen van de bestemmingsplannen voor het buitengebied;

-

een handhavingskader met aanbevelingen hoe om te gaan met veel
voorkomende ruimtelijke ontwikkelingen die strijdig zijn met de gewenste ontwikkeling van de Greenport.

De Kadernota heeft betrekking op de gronden gelegen buiten bestaand stadsen dorpsgebied.
Bij het opstellen van de Kadernota zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
-

zet in op thema's en onderwerpen die regiorelevant zijn en breed gedragen worden, laat op gemeentelijk niveau ruimte voor maatwerk en nadere detaillering en het regelen van locatiegebonden ontwikkelingen;

-

regel niet meer dan nodig is, maar regel het nodige goed;

-

geef harde richtlijnen waar dat moet, doe aanbevelingen waar dat gewenst is en maak procesafspraken waar dat kan;

-

stel alleen regels op als deze uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

De Kadernota bevat:
-

modelregels voor de belangrijkste functies in het buitengebied;

-

een toelichting op en onderbouwing van de keuzen die daarbij zijn gemaakt.

2 . 3 . 4

Landschapsvisie Hogeveensepolder

Doel en visie
Voor de Hogeveensepolder is een landschapsvisie opgesteld, 3 oktober 2014
(zie bijlage Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport). Deze visie is opgesteld om het sluipend verlies aan ruimtelijke kwaliteit te keren. Hagen, perceel- en erfbeplanting zijn de afgelopen decennia verdwenen waardoor de
kleinschalige gebieden steeds opener zijn geworden. De open gebieden langs
wegen zijn daarentegen steeds verder dichtgebouwd met woningen, schuren
en glas. Door het vervagen van de ruimtelijke structuren, het toenemen van de
bebouwing en het dichtslibben van zichtlijnen, is er sprake van een esthetisch
en economisch negatief effect op de ruimtelijke beleving van de polder.
De landschapsvisie heeft ten doel de Hogeveensepolder als bollenlandschap in
Noordwijkerhout te behouden. De identiteit zijn de bollen en de bloemen.
Versterking van de landschapsstructuur moet leiden tot een duurzame productietuin die bedrijfsmatig goed te exploiteren is en past bij de maat en schaal
in de Duin- en Bollenstreek. Het landschap van de Hogeveensepolder dient
aantrekkelijk te zijn voor de mensen die er wonen en werken maar ook voor
recreatie en toerisme. De toekomst van een vitaal, esthetisch en economisch
landschap is van groot belang voor het behoud van de bloembollensector in de
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Duin- en Bollenstreek en dus ook de Hogeveensepolder. Voor de polder geldt
de volgende landschapsvisie:
-

versterken van hoofdstructuur, strandwal en strandvlakte;
verbeteren van de totale waterhuishouding en verkaveling;
verbeteren van bedrijfsontsluiting in het middengebied en daarmee de
overige wegen van agrarisch verkeer ontlasten;
verbeteren van de openheid en belangrijke zichtlijnen;
tegengaan van verdere verrommeling.

De Hogeveensepolder is gelegen tussen de provinciale weg (N206) aan de westzijde en de Leidsevaart aan de oostzijde (zie onderstaande figuur 'Plangebied
Landschapsvisie Hogeveensepolder’).

Plangebied Landschapsvisie Hogeveensepolder

Relatie met bestemmingsplan voor het buitengebied
De visie zal als bijlage worden opgenomen bij het bestemmingsplan en de Welstandsnota van de Gemeente Noordwijkerhout. Ontwikkelingen en wijzigingen
in de Hogeveensepolder worden onder andere door middel van de landschapsvisie door de welstandsgemandateerde of de welstandscommissie getoetst. Het
bestemmingsplan bepaalt onder andere welke bestemming de gronden hebben
en aan welke regels ze moeten voldoen. Nieuwe ontwikkelingen moeten passen
binnen het bestemmingsplan. Als deze ontwikkelingen een ruimtelijk effect
hebben dan moeten ze ook voldoen aan deze visie. Allereerst worden ze getoetst aan het bestemmingsplan en vervolgens aan het welstandsbeleid, waar
de Landschapsvisie Hogeveensepolder onderdeel van uitmaakt. Indien de ontwikkeling bijdraagt aan het eindbeeld van deze visie, zal er in principe een
positief advies worden gegeven.
2 . 3 . 5

Inventarisatie

In de periode juli/augustus 2014 is de feitelijke situatie in het plangebied verkend. Met de inventarisatie is beoogd duidelijk in beeld te krijgen wat de huidige toestand en het huidige gebruik van de bebouwing en de waarden zijn.
Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van de milieuvergunningen en meldin-
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gen: Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), geldende bestemmingsplannen,
verleende vrijstellingen/ ontheffingen, BAG-gegevens (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en lopende handhavingszaken.
De resultaten zijn opgenomen in een digitale database. Op basis van de inventarisatie wordt een zogenaamde ‘retrospectieve toets’ uitgevoerd. Een retrospectieve toets geeft inzicht in welke situaties aan percelen een nieuwe
bestemming is gegeven ten opzichte van voorgaande bestemmingsregelingen.
In veel gevallen zal daarbij blijken dat de huidige situatie is gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van het beëindigen van de bedrijfsvoering. Voor andere
gevallen wordt nader gemotiveerd waarom de gemeente van mening is dat een
nieuwe bestemming ruimtelijk aanvaardbaar is.
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3

U i t g a n g s p u n t e n

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de bouwstenen uit hoofdstuk 2 worden vertaald naar het bestemmingsplan. Daarbij wordt waar nodig
rekening gehouden met de grenzen die het speelveld (het beleidskader en de
eerder door de gemeente voor specifieke onderwerpen vastgestelde beleidsuitgangspunten) stelt en met de voorwaarden die in acht moeten worden genomen op basis van relevante wet- en regelgeving. Ontwikkelingen die strijdig
zijn met het ruimtelijk beleid voor een zone worden in beginsel niet mogelijk
gemaakt. Het afsprakenkader zoals opgenomen in de Kadernota is getoetst aan
het beleid van hogere overheden. Indien keuzes worden gemaakt die in strijd
zijn met dit beleid, wordt aangegeven en nader gemotiveerd waarom hiervan
wordt afgeweken. Omdat de Kadernota voor de gehele regio is geschreven en
dit bestemmingsplan alleen voor de gemeente Noordwijkerhout van toepassing
is, kan het ook voorkomen dat keuzes afwijken van de afspraken uit het afsprakenkader van de Kadernota. Als dit het geval is wordt dit eveneens aangegeven en wordt gemotiveerd waarom hiervan wordt afgeweken.

3.2

De zonering van het buitengebied
Landschapsperspectief als basis voor zonering
Het Landschapsperspectief zoals opgenomen in de ISG vormt de basis om tot
verbetering van de landschapskwaliteiten te komen. Het Landschapsperspectief onderscheidt een vijftal zones waarvoor verschillende beleidslijnen gelden, gericht op het behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het
betreft de volgende zones:
-

bollenzone 1;

-

bollenzone 2;

-

bollenzone 3;

-

waardevolle graslanden;

-

glastuinbouwconcentratiegebied.

Deze zonering stoelt op eerdere studies, waaronder het Landschapsbeleidsplan
Duin- en Bollenstreek (1997) en de studie Open Geest, landschapsonderzoek
van het project Revitalisering Open Landschap (2003).
In deze studies wordt het landschap van de Greenport beschreven, geanalyseerd en gewaardeerd. Voor de onderscheiden landschapstypen wordt aange-
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geven wat de kenmerkende waarden zijn die bepalend zijn voor de ruimtelijke
kwaliteit van deze gebieden. In het verlengde daarvan wordt aangegeven welke ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit bedreigen en welke maatregelen
mogelijk en gewenst zijn om de ruimtelijke kwaliteit te versterken.
Zonering Noordwijkerhout
In het landelijk gebied Noordwijkerhout komt een aantal van de zones, zoals
opgenomen in de ISG, voor. Het grootste deel van het plangebied van het te
actualiseren bestemmingsplan Buitengebied ligt in Bollenzone 1. Het beleid is
hier gericht op het actief open maken van het gebied. Hier geldt in het ruimtelijk spoor een 'nee, tenzij-beleid' gericht op het wegnemen van verrommeling
door het saneren van glasopstanden en onrendabele bedrijven. Schaalvergroting van bouwblokken en bouwvolumes is hier in beginsel niet toegestaan,
tenzij dit op een ruimtelijk verantwoorde wijze samengaat met sanering en
een forse kwaliteitsverbetering van het landschap.
Voor de gronden gelegen in de Zwetterpolder is de zone Bollenzone 2 van toepassing. In deze bollenzone is uitbreiding van bebouwing op locatie in beginsel
mogelijk onder voorwaarde van behoud van de openheid en behoud van de
zichtlijnen. Hier geldt een 'ja, mits-beleid’, gericht op schaalvergroting, sanering en uitbreiding van agrarische bebouwing met aanleg van beplanting en
verbetering van beeldkwaliteit. Uitbreiding aan randen van deze gebieden kan
vaak prima samengaan met behoud van openheid.
Tot slot komen op enkele plekken van het plangebied waardevolle graslanden
voor. Hier is het beleid gericht op behoud van de openheid en verbetering van
de landschappelijke kwaliteit groen en het open weidekarakter. Hier geldt een
‘nee, tenzij-beleid’, gericht op het wegnemen van verrommeling door het
saneren van glasopstanden en onrendabele bedrijven. Schaalvergroting van
bouwblokken en bouwvolumes is hier in beginsel niet toegestaan, tenzij dit op
een ruimtelijk verantwoorde wijze samengaat met sanering en een forse kwaliteitsverbetering van het landschap.
In de navolgende afbeelding zijn de zones in dit plangebied aangegeven.
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Landschappelijke zonering

3.3

Landbouw
In deze paragraaf worden de ontwikkelingsrichtingen ten aanzien van de agrarische bedrijven beschreven. Daarbij komen onder andere de navolgende onderwerpen aan de orde.
3 . 3 . 1

Begrippen

Om duidelijk te maken waarover wordt gesproken, is het belangrijk een aantal
begrippen te definiëren. Ten aanzien van het aspect landbouw worden de volgende begrippen in het algemeen gedefinieerd en gehanteerd.
Bollenteelt
Voor de bollenteelt wordt een ruime definitie gehanteerd:
-

de teelt van bloembollen, bolbloemen en knolgewassen;
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-

de teelt van snijbloemen en vergelijkbare laagblijvende eenjarige en
vastbloeiende tuinplanten;

-

de teelt van vollegronds tuinbouwproducten als eenjarige wisselteelt;

-

broeierijen als onderdeel van een grondgebonden bollenteeltbedrijf.

Sierteelt, boomkwekerij/-teelt, fruitteelt en bosbouw worden niet gerekend
tot de bollenteelt. Dit betreffen afzonderlijke productietakken.
Door deze ruime definitie ontstaat ruimte voor een flexibele en vernieuwende
bedrijfsvoering met inpassing van wisselteelten en andere tuinbouwactiviteiten, anders dan bollenteelt en bloembollenteelt.
Gemengde teeltbedrijven
Binnen het bollencomplex maken teeltbedrijven in meer of mindere mate gebruik van ondersteunend glas. Wanneer teelt onder glas in omvang en betekenis gelijkwaardig is aan de teelt op open grond, wordt gesproken over
gemengde teeltbedrijven.
De volgende definitie wordt gehanteerd: een bedrijf dat dat ten minste 3.000
m² glas duurzaam in gebruik heeft en dat is gericht op het duurzaam en intensief telen van zowel bloembollen, bolbloemen, snijbloemen, als van vergelijkbare laagblijvende eenjarige en vastbloeiende tuinplanten, met uitzondering
van sierteelt in zowel de volle grond als onder glas, alsmede van vollegronds
tuinbouwproducten als eenjarige wisselteelt.
Broeierij
Het in geconditioneerde omstandigheden opwerken van bollen tot bloemen.
Stekbedrijven
Stekbedrijven zijn agrarische bedrijven die nagenoeg geheel zijn gericht op
het vermeerderen van vaste planten tot het stadium van uitgangsmateriaal.
Deze bedrijven nemen binnen het bollencomplex een eigen positie in met een
eigen productieproces waarin open grond en kasruimte onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Sierteelt
Sierteelt is een afzonderlijke productietak. De volgende definitie wordt gehanteerd: de teelt van wintergroene siergewassen, alsmede sierstruiken en sierbomen.
Boomkwekerij/-teelt
Ook boomkwekerij/-teelt is een afzonderlijke productietak. De volgende definitie wordt gehanteerd: de teelt van bomen, al dan niet gecombineerd met de
verhandeling daarvan.
Fruitteelt
De volgende definitie wordt gehanteerd: de teelt van fruit op open grond.
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Bosbouw
De volgende definitie wordt gehanteerd: de teelt van bomen vanwege de
houtproductie.
Grondgebonden veehouderij
Grondgebonden veehouderij betreft het houden van melkvee en ander vee
(nagenoeg) geheel op open grond. Onder grondgebonden veehouderij wordt
tevens verstaan:
-

het houden van schapen en geiten op open grond;

-

het fokken van paarden.

Paardenhouderijen, maneges en daarmee vergelijkbare bedrijven worden hiertoe niet gerekend.
Intensieve veehouderij
Intensieve veehouderij betreft de teelt van slacht-, fok-, leg- en pelsdieren in
gebouwen,(nagenoeg) zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is
van de agrarische grond als productiemiddel.
3 . 3 . 2

Grondgebruik

In de bestemmingsplannen wordt het grondgebruik geregeld. Uitgangspunt voor
de regeling is het bestaande, legaal tot stand gekomen gebruik en de regelingen in de geldende bestemmingsplannen, gecombineerd met de zonering zoals
beschreven is in paragraaf 3.2. In de zonering wordt immers tot uitdrukking
gebracht welke ruimtelijke ontwikkelingen worden nagestreefd.
Binnen de gemeente Noordwijkerhout is in principe één agrarische productietak van grote betekenis: de bollenteelt. Daarnaast komt incidenteel veehouderij (waardevolle graslanden) en incidenteel glastuinbouw voor. De bestaande
legaal tot stand gekomen productietakken worden, ongeacht de zone waarin
ze liggen, positief bestemd.
De ontwikkelmogelijkheden van de agrarische productietak is afhankelijk van
de zone waarin het bedrijf is gelegen, waarbij geldt dat in de zones Bollenzone
1 en Bollenzone 2 het primair gewenst agrarisch gebruik ligt bij de bollenteeltbedrijven en in de zone Waardevolle Graslanden bij de grondgebonden veehouderijbedrijven.
In enkele gevallen zijn het huidige gebruik en de geldende bestemmingsregeling van agrarische gronden niet in overeenstemming met het primair gewenste
gebruik. Bijvoorbeeld bollenteelt in het gebied dat is aangewezen als Waardevol Grasland). Uitgangspunt is dat bestaande rechten in het bestemmingsplan
worden gerespecteerd. Wijzigingen van het grondgebruik naar het gewenste
gebruik worden uitsluitend via een buitenplanse procedure geregeld.
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3 . 3 . 3

Vormgeving bouwvlakken

Maatvoering is maatwerk
Aan alle in het buitengebied aanwezige agrarische bedrijven wordt een bouwvlak toegekend. De vorm en oppervlakte van bouwvlakken worden per bedrijf
bepaald. Daarbij wordt, voor zover gegevens beschikbaar zijn, met het volgende rekening gehouden:
-

de actuele situatie in het veld, gebaseerd op inventarisatie, recente
luchtfoto's en informatie van belanghebbenden;

-

de regeling in het geldende bestemmingsplan;

-

de mate van volwaardigheid van het betreffende bedrijf;

-

bestaande eigendomsrechten;

-

de aanwezige ruimte voor uitbreiding van gebouwen en terreinen;

-

de gewenste ruimte voor uitbreiding van gebouwen en terreinen zoals
aangegeven tijdens het bouwvlakoverleg;

-

de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie van de locatie en
de zone waarvan de locatie deel uitmaakt.

In de voorbereiding op het voorontwerp van het bestemmingsplan is aan alle
(agrarische) ondernemers een voorstel voor een bouwvlak voor hun perceel
toegezonden. De reacties op de voorstellen zijn beoordeeld tegen de achtergronden van het (gemeentelijk) ruimtelijk en milieuhygiënisch beleid en worden vertaald in het bestemmingsplan.
In Bollenzone 1 en in de zone Waardevolle Graslanden geldt een 'nee, tenzijbenadering’ ten aanzien van het uitbreiden van bebouwing. Voor deze zone
geldt dat het bouwvlak wordt afgestemd op het huidige gebruik. Naar aanleiding van overleggen met de ondernemers en eigenaren van de bouwvlakken
zijn enkele bouwvlakken, in zowel Bollenzone 1 als Bollenzone 2, gecorrigeerd.
Bijvoorbeeld waar sprake is van onzorgvuldigheid in de toekenning van een
bouwvlak ten aanzien van de legale/vergunde situatie of waar sprake is van
beperkte en uit landschappelijk oogpunt wenselijke vormverandering, waarbij
de oppervlakte van het bouwvlak gelijk blijft.
3 . 3 . 4

Bouwmogelijkheden algemeen

Concentratie bebouwing binnen bouwvlak
Alle bedrijfsbebouwing wordt binnen het bouwvlak geconcentreerd: bedrijfsgebouwen, bedrijfswoning, schuurkassen, overkappingen en andere bouwwerken geen gebouw zijnde, waaronder waterbassins, kuilplaten, mestsilo's,
mestplaten, paardenbakken, etc. Voor bebouwing buiten het bouwvlak worden
specifieke regels opgenomen, zoals al opgenomen in het bestemmingsplan
Buitengebied uit 2005.
In de regels behorende bij het bestemmingsplan wordt, conform het geldende
bestemmingsplan, de toegestane oppervlakte aan bedrijfsgebouwen opgeno-
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men. Ondernemers dienen, ongeacht de aanwezige bouwmogelijkheden, te
allen tijde zelf rekening te houden met eisen ten aanzien van verkeer en parkeren, het milieu en de landschappelijke inrichting. Zo is afwenteling van het
parkeren naar de openbare ruimte niet toegestaan. Nieuw op te richten bebouwing dient noodzakelijk en doelmatig te zijn voor de bedrijfsvoering van
volwaardige agrarische bedrijven.
Bebouwing buiten bouwvlakken
Bestaand legaal tot stand gekomen bebouwing buiten bouwvlakken wordt positief bestemd, rekening houdend met de geldende bouwmogelijkheden.
Uitbreiding van bebouwing buiten het bouwvlak is niet toegestaan. Wel is het
mogelijk door middel van een afwijking bij een omgevingsvergunning de toegestane oppervlakte aan bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak te vergroten.
Vergroten bouwvlakken
Door middel van een afwijking is het mogelijk om de grenzen van bouwvlakken
in beperkte mate te overschrijden. De bouwvlakken mogen aan één zijde met
maximaal 25 m worden overschreden waarbij een maximum van 100 m² geldt.
Daarnaast worden in de regeling bepalingen opgenomen die erop zijn gericht
de bestaande zichtlijnen te vrijwaren van bebouwing.
Tevens wordt in Bollenzone 2 de mogelijkheid opgenomen door middel van een
afwijking bij een omgevingsvergunning de toegestane oppervlakte aan bedrijfsgebouwen te vergroten tot 6.000 m2. Aan deze vergroting kunnen voorwaarden ten behoeve van de bescherming van het landschap worden
verbonden.
Goot- en bouwhoogte bedrijfsgebouwen en kassen
Voor de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen wordt een richtinggevende
maat van respectievelijk 8 en 10 m opgenomen. Voor teeltondersteunende
kassen bij bollenteelt en gemengde teeltbedrijven en voor kassen bij glastuinbouwbedrijven geldt een richtinggevende goot- en bouwhoogte van respectievelijk 6 en 8 m. De maatvoering voor kassen is afgestemd op de modelregels,
horend bij de kadernota als uitwerking van de ISG.
Voor wat betreft de goothoogte van nieuwbouwkassen kan worden vastgesteld
dat deze in de afgelopen jaren flink is toegenomen. Deze hoogte neemt toe,
omdat steeds meer specifieke voorzieningen in de kassen moeten worden geïnstalleerd om het kasklimaat zo gunstig mogelijk te houden. Een goothoogte van
5,5 m is in de sierteelt gebruikelijk. Bij bijzondere sierteeltproducties (bomen,
palmen) zijn grotere hoogten van 8 m tot 12 m geen uitzondering meer.
Momenteel heerst, in plaats van een behoefte aan hogere kassen, er een trend
naar een andere, energiezuinige manier van telen.
Een hogere kas heeft ook een aantal nadelen. De kasconstructie moet zwaarder worden uitgevoerd om de windlasten te kunnen opvangen. Een zwaardere
constructie zorgt voor lichtverlies. Daarnaast is het geveloppervlak van een
hogere kas groter, wat zorgt voor meer energieverlies door de gevel. Een ander nadeel kan zijn dat verhoging van de kas leidt tot een slechtere horizontale temperatuurverdeling.
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Het bestemmingsplan sluit met een goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 8 meter voor kassen aan bij de meest gangbare eisen en bij modelregels, horend bij de kadernota.
Via afwijking kan de mogelijkheid worden geboden de goot- en bouwhoogte
van bedrijfsgebouwen en kassen met 10% te vergroten. Op basis hiervan is
maatwerk mogelijk, rekening houdend met:
-

de noodzaak (agrarisch, bouwtechnisch, milieutechnisch);

-

de aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie op de
locatie en in het gebied waarin de locatie is gelegen.

Maatvoering bouwwerken, geen gebouwen zijnde
In het bestemmingsplan worden regels opgenomen met betrekking tot maatvoering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Buiten het bouwvlak zijn
uitsluitend terreinafscheidingen en windschermen toegestaan. De maatvoering
van de bouwwerken, geen bouwen zijnde mag niet meer bedragen dan is
weergegeven in de navolgende tabel:
Bouwwerk, geen gebouw zijnde

Maximale bouwhoogte

windschermen

2m

erf- of terreinafscheidingen:
- voor de voorgevel
- buiten bouwvlakken

1m

- overige plaatsen

2m

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde (met uitzondering

3m

1m

van windschermen)

Bedrijfswoning
Het aantal bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal
bedrijfswoningen, tenzij door middel van een maatvoeringaanduiding anders is
aangegeven. Het planologisch toegestane aantal woningen is gebaseerd op de
mogelijkheden in de geldende bestemmingsplannen.
Op percelen waar juridisch-planologisch gezien aantoonbaar nog geen bedrijfswoning is toegestaan, kan via afwijking alsnog een bedrijfswoning worden
toegestaan. Daarbij wordt in ieder geval rekening gehouden met:
-

de volwaardigheid van het bedrijf;

-

de agrarische noodzaak.

Indien de gronden zijn aangeduid met de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ zijn bedrijfswoningen niet toegestaan. Ook door middel van een afwijking
bij een omgevingsvergunning kunnen op deze gronden geen bedrijfswoningen
worden gerealiseerd.
Tweede bedrijfswoningen worden in lijn met de Verordening Ruimte van de
provincie Zuid-Holland niet mogelijk gemaakt.
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De inhoudsmaat van een (bedrijfs)woning1 (exclusief 50 m² aan vrijstaande
bijgebouwen en overkappingen) bedraagt maximaal 750 m³. Per woning is
maximaal 50 m² aan vrijstaande bijgebouwen en overkappingen toegestaan.
Daarnaast kunnen op basis van het vergunningsvrij bouwen, dat is vastgelegd in
Bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht, vrijstaande bijgebouwen
worden gerealiseerd. Naar aanleiding van recente wetswijzigingen mag de
gezamenlijke oppervlakte van vergunningplichtige en niet-vergunningplichtige
bijgebouwen niet meer bedragen dan is opgenomen in bijlage II behorende bij
het Besluit omgevingsrecht. De toegestane oppervlakte aan bijgebouwen (al
dan niet met vergunning gebouwd) is afhankelijk van de oppervlakte van het
bebouwingsgebied. Zo is conform artikel 2, Bijlage II Besluit Omgevingsrecht in
lid 3, sub f het volgende geregeld ten aanzien van de maximale oppervlakte
van het oprichten van vergunningvrije bebouwing:
de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het
bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan:
1.

in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m²: 50% van dat
bebouwingsgebied;

2.

in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan
300 m2: 50 m², vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m²;

3.

in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m², vermeerderd met 10%
van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum
van in totaal 150 m².

Naast bovengenoemde eisen aan de maximale omvang van bijbehorende
bouwwerken, dienen de vergunningvrije bouwwerken te voldoen aan de eisen
die worden gesteld in artikel 2, Bijlage II Besluit Omgevingsrecht. Een belangrijke verandering in de wettelijke regels is dat voor de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen, ook moet worden gekeken naar de mogelijkheden die
het bestemmingsplan biedt. De mogelijkheid die tot 1 november 2014 gold; dat
altijd een vergunningvrij bijgebouw met een oppervlakte van 30 m² gerealiseerd mocht worden, is vervallen. Het vergunningvrij bouwen is nu ook afhankelijk van wat al is gebouwd.
De goot- en bouwhoogte van bedrijfswoningen mogen niet meer bedragen dan
4,5 m en 8 m. Deze maatvoering is opgenomen conform het geldende plan.
3 . 3 . 5

Bouwmogelijkheden per productietak

Bollenteeltbedrijven, gemengde teeltbedrijven en stekbedrijven
Oppervlakte bedrijfsgebouwen
In lijn met de ISG en het daarop afgestemde Actualiseringskader, wordt de
basisbouwregeling voor bollenteeltbedrijven gehandhaafd: per hectare duur1

Waaronder ook plattelandswoningen.
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zaam in gebruik zijnde teeltgrond mag bij recht 250 m² aan bedrijfsgebouwen
inclusief schuurkassen gerealiseerd worden tot een maximum van 3.000 m².
Duurzaam in gebruik zijnde teeltgronden zijn gronden die in eigendom zijn of
voor een periode van ten minste 5 jaar worden gepacht of gehuurd en zijn
gelegen in de Greenport of in de noordelijke of zuidelijke uitloper van de
Greenport.
Ten aanzien van gemengde teeltbedrijven geldt dat de oppervlakte van glas
niet meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte op het moment van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
Uitbreiding oppervlakte bedrijfsgebouwen
Bedrijven die over meer dan 12 ha duurzaam in gebruik zijnde teeltgrond beschikken en zijn gelegen in Bollenzone 2, kunnen via afwijking de oppervlakte
van bedrijfsgebouwen vergroten. Deze bedrijven kunnen per extra hectare
teeltgrond de oppervlakte van hun bedrijfsgebouwen vergroten met 125 m² tot
een maximum van 6.000 m². Belangrijke voorwaarde zijn onder andere:
-

beoordeling advies agrarisch deskundige;

-

de noodzaak (agrarisch, bouwtechnisch, milieutechnisch);

-

de aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie op de
locatie en in het gebied waarin de locatie gelegen is;

-

de mogelijkheden te blijven voorzien in eisen ten aanzien van verkeer
en parkeren, het milieu en de landschappelijke inrichting.

In Bollenzone 1 geldt het 'nee, tenzij-principe’ Bedrijven in deze zone die over
meer dan 12 ha duurzaam in gebruik zijnde teeltgrond beschikken, kunnen in
uitzonderingsgevallen (dus niet via afwijking) de oppervlakte van hun bedrijfsgebouwen uitbreiden. Indien meer bedrijfsbebouwing noodzakelijk is, dient dit
via een afzonderlijke procedure te worden geregeld, waarbij de ISG als belangrijk toetsingskader dient.
Ondersteunend glas en teeltondersteunende voorzieningen
Bollenteeltbedrijven maken gebruik van ondersteunend glas (kassen) en teeltondersteunende voorzieningen.
Tot ondersteunend glas worden gerekend:
-

glazen en plastic kassen, met een goothoogte hoger dan 1,5 m, waaronder begrepen tunnelkassen, rolkassen, gaaskassen, regenkappen.

Voor bollenteeltbedrijven in de Bollenzones 1 en 2 is ondersteunend glas binnen het bouwvlak toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 3.000 m² per
bedrijf. Rolkassen zijn ook buiten het bouwvlak toegestaan, met dien verstande dat de rolkassen een basis moeten hebben binnen het bouwvlak. In de praktijk betekent dit dat het begin van de rails binnen het bouwvlak moet liggen en
dat 1 maal de oppervlakte van de kas op deze rails binnen het bouwvlak moet
passen. De kas hoeft niet binnen het bouwvlak te zijn gesitueerd. Ook zijn er
gronden waar uitsluitend rolkassen zijn toegestaan. Deze gronden worden nader aangeduid in het bestemmingsplan.
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Binnen Bollenzone 1 en Bollenzone 2 wordt in het gebied rond de Keukenhof
(een gebied met grote landschappelijke waarde in de vorm van openheid) ondersteunend glas binnen en buiten bouwvlakken uitgesloten. Deze regeling
sluit aan op het geldende bestemmingsplan. Ook zijn in het geldende bestemmingsplan gronden aangeduid waar de bouw van kassen ten behoeve van ondersteunend glas niet is toegestaan. Deze aanduiding wordt in het nieuw op te
stellen bestemmingsplan overgenomen.
Tot teeltondersteunende voorzieningen worden gerekend:
-

(tijdelijke) kweektunnels, lager dan 1,8 m;

-

afdekfolies.

Teeltondersteunende voorzieningen zijn binnen het bouwvlak zonder beperkingen toelaatbaar.
Buiten bouwvlakken gelden ten aanzien van teeltondersteunende voorzieningen de volgende regels:
-

kweektunnels zijn in Bollenzone 1 uitsluitend toegestaan binnen het
bouwvlak en enkel in de periode van oktober tot en met maart buiten
het bouwvlak; in de Bollenzone 2 gelden geen beperkingen;

-

afdekfolies zijn in de Bollenzones 1 en 2 overal zonder beperkingen
toelaatbaar.

Ten aanzien van tijdelijke kweektunnels en afdekfolies worden geen maximale
oppervlaktematen opgenomen.
Gemengde teeltbedrijven en stekbedrijven
Binnen de gemeente Noordwijkerhout komen gemengde teeltbedrijven en
stekbedrijven in velerlei vorm en omvang voor. Gemengde teeltbedrijven combineren de teelt in open grond met de teelt onder glas. Hier is geen sprake
meer van ondersteunend glas, maar van een zelfstandige 'glaspoot', die overigens veelal direct verbonden is met de 'open grond poot'. Stekbedrijven richten
zich op het vermeerderen van vaste planten tot het stadium van uitgangsmateriaal en maken daarbij in gelijke mate gebruik van open grond en ondersteunend glas.
Bestaande gemengde teeltbedrijven worden voorzien van een nadere aanduiding en bestemd conform hun huidige bedrijfssituatie, rekening houdend met
de aanwezige oppervlakte glas. De bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het
geldende bestemmingsplan worden overgenomen. Via afwijking wordt in Bollenzone 2 aan bestaande volwaardige gemengde teeltbedrijven de mogelijkheid geboden de oppervlakte glas te vergroten tot maximaal 6.000 m² Daarbij
gelden de volgende voorwaarden:
-

de nieuwe glasopstanden dienen in aansluiting op de bestaande gebouwen te worden gebouwd;

-

een verzoek om afwijking voor vergroting van de oppervlakte glas wordt
ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent de vraag of
sprake is van een volwaardig gemengd teeltbedrijf.

In Bollenzone 1 is het niet toegestaan om de oppervlakte glas te vergroten.
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Bestaande stekbedrijven worden voorzien van een nadere aanduiding. Conform
de geldende regeling in het bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout na
de 1e herziening is per stekbedrijf maximaal 5.000 m² glas en bedrijfsgebouwen toegestaan per hectare duurzaam in gebruik zijnde teeltgrond met een
maximum van 10.000 m² waarvan maximaal 3.000 m² bedrijfsgebouwen. Via
afwijking wordt in de Bollenzone 2 aan bestaande volwaardige stekbedrijven
de mogelijkheid geboden de maximale oppervlakte voor glas en overige bedrijfsgebouwen te vergroten tot maximaal 20.000 m², met dien verstande dat
de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen te allen tijde maximaal 3.000 m² bedraagt. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
-

de nieuwe glasopstanden dienen in aansluiting op de bestaande gebouwen te worden gebouwd;

-

een verzoek om afwijking voor vergroting van het oppervlakte glas
wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent de
vraag of sprake is van een volwaardig stekbedrijf.

In Bollenzone 1 is het niet toegestaan om de oppervlakte glas te vergroten.
Grondgebonden veehouderijbedrijven
Oppervlakte bedrijfsgebouwen
Alle bedrijfsgebouwen en bijbehorende voorzieningen (met uitzondering van
erf- en terreinafscheidingen) dienen binnen het bouwvlak te worden opgericht.
Er gelden geen maximale oppervlaktematen. Vanzelfsprekend wordt bij de
beoordeling van bouwaanvragen wel beoordeeld of de nieuw op te richten
bebouwing noodzakelijk is voor een duurzame voortzetting van de bedrijfsvoering.
Ondersteunende voorzieningen
Tot ondersteunende voorzieningen bij veehouderijbedrijven worden gerekend:
-

kuilvoerplaten;

-

mestplaten en mestzakken;

-

silo's.

Ondersteunende voorzieningen worden opgericht binnen het bouwvlak. Het
realiseren van ondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak is met het
oog op het behoud van de waardevolle openheid ongewenst.
Scheuren van grasland
Het beleid van de regio is gericht op het behoud van de waardevolle graslanden. Deze graslanden zijn waardevol, omdat ze kenmerkend, maar inmiddels
zeldzaam zijn geworden als onderdeel van het bollenlandschap en de nog gave
strandvlakten daarbinnen. Daarnaast zijn ze landschappelijk, ecologisch of qua
gebruikswaarde bijzonder en kwetsbaar. De instandhouding van deze waarden
vraagt om toegespitste vormen van bescherming en ontwikkeling. Zo wordt het
scheuren van grasland ten behoeve van de teelt van ruwvoeder om deze reden
niet bij recht mogelijk gemaakt. Door middel van een omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden is het mogelijk om, ter
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bescherming van voornoemde waarden, onder voorwaarden graslanden te
scheuren.
Glastuinbouwbedrijven
Oppervlakte bedrijfsgebouwen en kassen
Alle bedrijfsgebouwen, waaronder begrepen kassen, dienen binnen het bouwvlak te worden gerealiseerd. Voor glastuinbouwbedrijven geldt een maximale
oppervlaktemaat voor glas van 1 ha, tenzij reeds meer glas aanwezig is. Via
wijziging wordt het mogelijk gemaakt in Bollenzones 2 de oppervlakte glas te
vergroten tot maximaal 2 ha. Op basis hiervan is maatwerk mogelijk rekening
houdend met:
-

de noodzaak (agrarisch, bouwtechnisch, milieutechnisch);

-

de aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie op de
locatie en in het gebied waarin de locatie is gelegen;

-

de mogelijkheden te blijven voorzien in eisen ten aanzien van verkeer
en parkeren, het milieu en de landschappelijke inrichting.

Ondersteunende voorzieningen
Tot ondersteunende voorzieningen worden gerekend:
-

waterbassins;

-

silo's;

-

warmtekrachtinstallaties.

Ondersteunende voorzieningen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan.
3 . 3 . 6

Nieuwvestiging (verplaatsing

en splitsing)

en samenvoeging

De dynamiek van de agrarische sector brengt met zich mee dat bestaande
bedrijven omschakelen naar een andere vorm van agrarische bedrijfsvoering,
een andere vestigingslocatie zoeken of bouwvlakken willen samenvoegen. Ook
kan sprake zijn van nieuwvestiging, wanneer bestaande bedrijven 'gedwongen'
verplaatst worden vanuit het stedelijke gebied naar het buitengebied. Van
nieuwvestiging is sprake als een nieuw bestemmingsvlak/bouwvlak wordt toegekend. Van bedrijfssplitsing is sprake als vanuit een bestaand bedrijf een
nieuw bedrijf ontstaat dat behoefte heeft aan een eigen locatie. Feitelijk is
hier dan sprake van nieuwvestiging.
Aan nieuwvestiging als gevolg van bedrijfssplitsing wordt geen medewerking
verleend omdat dit leidt tot een verdere en niet gewenste verstening en verglazing. Aan nieuwvestiging als gevolg van verplaatsing binnen de Greenport
wordt wel medewerking verleend onder voorwaarde dat dit per saldo niet leidt
tot een verdere verstening en verglazing van de Greenport. Ter plaatse van de
locatie die verlaten wordt, zal derhalve sanering van bebouwing dienen plaats
te vinden.

850.21.01.00.00 - Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout 11 mei 2015

37

Nieuwvestiging als gevolg van verplaatsing
Nieuwvestiging als gevolg van gedwongen verplaatsing is in alle gevallen
maatwerk. Bij nieuwvestiging wordt een nieuw bouwvlak toegekend. Deze
ontwikkeling wordt uitsluitend mogelijk gemaakt via een herziening van het
bestemmingsplan.
Splitsing
Splitsing van bouwvlakken van bestaande bedrijven wordt niet mogelijk gemaakt. Per bouwvlak is ook slechts één bedrijf toegestaan. In alle gevallen
leidt splitsing van bouwvlakken tot extra bebouwing en in veel gevallen tot een
verdere versnippering van het teeltareaal, hetgeen ongewenst is.
Samenvoeging
Bedrijven kunnen, met het oog op een meer doelmatige bedrijfsvoering, ervoor kiezen bestaande bouwvlakken samen te voegen, dat wil zeggen de bebouwing te concentreren op één locatie. Om hieraan medewerking te kunnen
verlenen, dient in alle gevallen tevens sprake te zijn van sanering van bebouwing op de locatie die wordt verlaten. Alleen reeds gerealiseerde bouwrechten
kunnen worden verplaatst naar een nieuwe locatie. Te allen tijde is sprake van
maatwerk, waardoor ook deze ontwikkeling via een herziening van het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.
3 . 3 . 7

Nevenactiviteiten

Wat is een nevenfunctie?
Veel agrarische bedrijven zijn naast hun 'kernactiviteit' op zoek naar andere
inkomstenbronnen met als doel de economische basis van het bedrijf te versterken. Van nevenfuncties wordt gesproken als deze (gezamenlijke) activiteiten ondergeschikt zijn en blijven aan de hoofdactiviteit.
Er is sprake van een nevenfunctie als deze:
-

bijdraagt aan het inkomen van het agrarische bedrijf;

-

ondergeschikt is aan de agrarische hoofdfunctie;

-

verbonden is aan en plaatsvindt op de agrarische gronden en/of binnen
het bouwvlak.

Ondergeschiktheid aan de hoofdfunctie
Van wezenlijk belang in de begripsomschrijving van multifunctionele of verbrede landbouw is dat de nevenfunctie ondergeschikt is aan de hoofdfunctie.
Vanwege het kenmerk van ondergeschiktheid gaat het bij nevenfuncties vaak
om kleinschalige activiteiten, bijvoorbeeld kamperen bij de boer, kleinschalige
bedrijfsactiviteiten, een theeschenkerij en dergelijke. Bij grootschalige bollenteeltbedrijven kan de handels- en exporttak echter een nevenactiviteit zijn
met een relatief grote ruimtelijke uitstraling en ingrijpende ruimtelijke effecten.
Ondergeschiktheid kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen, zoals:
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-

ondergeschikt qua inkomsten:
-

de activiteit maakt een ondergeschikt (minder dan de helft) deel uit
van de totale inkomsten van het bedrijf; met inkomsten worden de
opbrengsten van de activiteiten bedoeld, voordat de kosten zijn afgetrokken;

-

ondergeschikt qua oppervlakte:
-

de activiteit beslaat een beperkte oppervlakte (van het bouwvlak of
het boerenland) van het agrarisch bedrijf; deze ondergeschiktheid
kan algemeen geldend zijn voor alle nevenfuncties, maar kan ook per
nevenfunctie verschillen; zo is voor een aan-huis-gebonden beroep
minder ruimte nodig dan voor een hoveniersbedrijf of dierenpension;

-

ondergeschikt qua tijdsbesteding:
-

de agrariër besteedt minder dan de helft van zijn arbeidstijd aan de
nevenactiviteit.

Verbondenheid aan agrarisch perceel
De nevenfunctie dient plaats te vinden in het agrarische gebied.
De volgende activiteiten vormen geen nevenfunctie in de landbouw en vallen
derhalve niet onder de noemer verbrede landbouw:
-

hobbymatige activiteiten (leveren geen inkomsten);

-

een agrarische specialisatie in de vorm van bijvoorbeeld het produceren
van biologische producten: het betreft de productie van landbouwproducten en is dus een agrarische hoofdactiviteit; de verkoop van deze
producten aan huis kan echter wel weer als nevenfunctie worden gezien, mits deze qua omvang ondergeschikt is. Het bestemmingsplan bevat concrete objectieve normen, waaruit de concrete ondergeschiktheid
van deze nevenfunctie blijkt;

-

inkomsten uit activiteiten die niet verbonden zijn aan het boerenerf/boerenland (deeltijdbanen buiten de deur, zoals vrachtwagenchauffeur, onderwijzer en dergelijke); dergelijke activiteiten hebben geen
relatie met het boerenland/boerenerf.

Toelaatbaarheid nevenfuncties
In de navolgende tabel is aangegeven welke nevenfuncties toelaatbaar zijn in
de gemeente Noordwijkerhout. Per nevenfunctie is aangegeven in welke zone
deze nevenfunctie toelaatbaar is en of de nevenfunctie bij recht of via afwijking is toegestaan waarbij de volgende voorwaarden gelden:
-

per nevenfunctie wordt aangegeven welke oppervlakte aan bebouwing
maximaal in gebruik mag worden genomen;

-

buitenopslag ten behoeve van de nevenfunctie handels- en export bedrijf is toegestaan, mits achter de voorgevel en binnen het bouwvlak.
Voor de overige nevenfuncties is buitenopslag in geen geval toegestaan;

-

ten behoeve van de nevenfunctie mogen geen nieuwe bedrijfswoningen
worden gebouwd;
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de bestaande bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omrin-

-

gende (agrarische) bedrijven mogen niet onevenredig worden beperkt;
er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de pu-

-

blieks- en/of verkeersaantrekkende werking in relatie tot de functie van
de weg waaraan het bedrijf is gelegen en parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.
Tabel. Nevenfuncties
activiteit

toelichting/enkele voorbeelden Bollenzone Bollenzone Waardevolle
(indien van toepassing)

1

2

graslanden

R

R

R

A

A

N

A

A

A

R

R

R

agrarisch loonbedrijf

A

A

A

veehandelsbedrijf,
africhtingsbedrijf

N

N

A

veearts

N

N

A

hoefsmederij

N

N

A

zoals kaasmakerij, imkerij, rieten vlechtwerk, klompenmakerij

N

N

A

zoals weidevogelbeheer, randenbeheer, slootkantenbeheer en

R

R

R

A

A

A

agrarisch verwante bedrijfsactiviteiten
verkoop-aan-huis

zoals bloemen, bollen, zuivel,

van eigen agrarische

eieren, groenten, fruit, bier, wijn

producten (eventueel be- of verwerkt)
agrarisch handels-

transport- en opslag van agrari-

en exportbedrijf
inclusief buitenop-

sche producten, koelhuizen

slag
agrarisch hulp- en
nevenbedrijf

mechanisatiebedrijf, het verlenen van diensten, het toeleveren
van zaai- en pootgoed, gewasbeschermingsmiddelen, machines
aan agrarische bedrijven inclusief
verhuur van machines

opslag en stalling
van agrarische pro-

meer dan de reguliere opslag van
producten ten behoeve van de

ducten in de be-

eigen bedrijfsvoering, dus ook

staande bebouwing

opslag van agrarische producten
van andere agrariërs

voor paarden, foeragehandel, paardenhandel

ambachtelijke been verwerking van
agrarische producten
agrarisch natuur- en
landschapsbeheer

dergelijke
blauwe diensten

in het kader van duurzaam waterbeheer, tegen betaling toestaan van het onder water laten
lopen van land als calamiteiten
berging of het gebruik van land
als baggerdepot

niet-agrarische bedrijfsactiviteiten
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N

A

A

tuincentrum

N

N

N
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activiteit

toelichting/enkele voorbeelden Bollenzone Bollenzone Waardevolle
(indien van toepassing)

1

2

graslanden

zoals boten en/of caravans

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

A

N

N

A

manege/rijschool

N

N

N

kano-, (roei- of

A

A

A

A

A

A

N

N

N

opslag en stalling
van niet-agrarische
producten
solitaire windturbines
overige bedrijven

in het kader van voorkomen van
milieuhinder, kan een onderscheid worden gemaakt tussen
bedrijven behorende tot categorie 1 en 2 uit de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (2007)
en hogere categorieën; bijvoorbeeld, kleine aannemerijen, ITbedrijfjes

recreatieve functies/agrotoerisme
kinderboerderij
paardenstalling

niet zijnde een binnenrijbaan

(inclusief exploitatie
paardenkoets)

elektrische) boot- of
fietsenverhuur
wandel- of ruiterpaden over het boerenland
kleinschalige hore-

theeschenkerij, wijnproeverij,

cagelegenheid

boerderijcafé, restaurant

bed & breakfast

maximaal 3 kamers en 6 personen
in de woning

A

A

A

kampeerboerderij

zoals natuur- en milieukampen,

N

N

N

groepsaccommodatie
kleinschalig kamperen

kamperen bij de boer

N

N

N

survivalactiviteiten,

zoals poldersporten, teambuil-

N

N

N

excursiebedrijf

ding
N

N

A

A

A

A

A

A

A

niet-agrarisch verwante detailhandel

N

N

N

dierenpension

N

N

N

boerengolf
overige dienstverlening
bezoekerscentrum
sociale functie

zoals resocialisatie, therapie,
zorgboerderij

R = rechtsreeks toegestaan
A = via afwijking toegestaan
N = niet toegestaan

850.21.01.00.00 - Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout 11 mei 2015

41

3 . 3 . 8

Toelaatbaarheid vervolgfuncties

op vrijko-

mende agrarische bedrijfscomplexen

Van vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen is sprake als de agrarische activiteiten ter plaatse volledig zijn beëindigd. Om uiteenlopende redenen wordt
in die situaties gezocht naar een passende vervolgfunctie.
De praktijk leert dat elke situatie die zich aandient maatwerk vraagt. Alleen
dan kan worden ingespeeld op de specifieke kenmerken van de locatie en kan
rekening worden gehouden met de dan geldende marktomstandigheden. Om
deze reden wordt het toestaan van vervolgfuncties uitsluitend via een herziening van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt, uitgezonderd de mogelijkheden tot vervolgfuncties die reeds in het bestemmingsplan Buitengebied 2005
zijn vastgelegd. In de agrarische bedrijfsbestemming is een vervolgfunctie naar
wonen mogelijk gemaakt. Het mogelijk maken van Ruimte-voor-ruimte woningen op vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen is enkel mogelijk door middel van een herziening van het bestemmingsplan.
3 . 3 . 9

Wonen als

vervolgfunctie op nog in gebruik

zijnde agrarische bedrijfscomplexen

In de afgelopen jaren hebben enkele agrarische bedrijven in het plangebied
hun agrarische activiteiten beëindigd. De agrarische dienstwoningen hebben in
het bestemmingsplan een woonbestemming gekregen. Deze woningen hebben
als gevolg van deze bestemmingswijziging niet langer het predicaat ‘agrarische
bedrijfswoning’, maar dienen vanuit de milieuwetgeving als ‘milieugevoelig
object’ te worden aangemerkt. Voor deze objecten gelden strengere normen
in verband met geur of geluid dan voor echte agrarische bedrijfswoningen, dat
wil zeggen agrarische bedrijfswoningen behorende bij een inrichting. In geval
van gebruik van een bedrijfswoning door burgers bij een agrarische inrichting
ontstaat mogelijk het probleem dat de ontwikkelingsmogelijkheden van voornoemde agrarische inrichting worden belemmerd. Om te komen tot een structurele, landelijke oplossing voor het probleem van de voormalige agrarische
bedrijfswoningen is in 2013 een nieuwe wet in werking getreden, namelijk de
Wet plattelandswoning ten behoeve van deze (voormalige) dienstwoningen.
Met de introductie van deze nieuwe wet kunnen voormalig agrarische bedrijfswoningen, die voorheen tot de agrarische bedrijfsinrichting behoorden, worden
gebruikt als burgerwoning, zonder dat de nieuwe functie voor de woning de
ontwikkelingsmogelijkheden van het ernaast gelegen agrarische bedrijf belemmert.
In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat voor dergelijke woningen de milieukwaliteitseisen dezelfde zijn als de milieukwaliteitseisen die aan een agrarische bedrijfswoning behorende bij een inrichting worden gesteld. Ook de Wet
geluidhinder en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn als
zodanig aangepast. De mogelijkheden uit deze wet worden geïntegreerd in dit
bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat in het plan in beide agrarische bestem-
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mingen een afwijkingsregel voor gebruik wordt opgenomen, waarbij onder
voorwaarden kan worden afgeweken van het gebruik van de woning als bedrijfswoning ten behoeve van burgerbewoning. Een andere belangrijke voorwaarde is dat op het desbetreffende bedrijf het aantal (bedrijfs)woningen niet
toeneemt. Voor het toepassen van de afwijkingsregel geldt een afzonderlijke
procedure (aanvraag omgevingsvergunning).
3 . 3 . 1 0

Sanering

In grote delen van het buitengebied is het beleid mede gericht op het saneren
van aanwezige bebouwing met als doel de openheid van gebieden te versterken. Daar heeft de sloop van vrijgekomen bedrijfscomplexen de voorkeur boven het inpassen van vervolgfuncties. Ook de sloop van verspreid gelegen glas
draagt bij aan het vergroten van de openheid en het opruimen van verrommeling. Omdat sanering van gebouwen en glas te allen tijde maatwerk is, wordt
deze ontwikkeling via een herziening van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt, waarbij de voorwaarden zoals opgenomen in de Kadernota van toepassing zijn.
3 . 3 . 1 1

Ruimte-voor-Ruimte

Met toepassing van een Ruimte-voor-Ruimte regeling is het mogelijk om voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, kassen of andere gebouwen te slopen en
de bouw van één of meer compensatiewoningen ter plekke of in de directe
omgeving van de gesloopte bebouwing of in aansluiting op bestaande bebouwingsclusters mogelijk te maken. Omdat bij Ruimte-voor-Ruimte altijd sprake
is van maatwerk, wordt deze ontwikkeling via een herziening van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt waarbij de voorwaarden zoals opgenomen in de
Kadernota van toepassing zijn. Het nieuwe bestemmingsplan bevat om deze
reden geen specifieke regeling voor het bouwen van Ruimte- voor- Ruimte
woningen.
Overigens komen er in het plangebied al enkele Ruimte-voor-Ruimte woningen
voor. Deze woningen worden in het bestemmingsplan afzonderlijk aangeduid.
Voor deze woningen gelden enkele specifieke afspraken die in het verleden
met initiatiefnemers zijn gemaakt, waaronder begrepen de mogelijkheid een
woning te realiseren met een maximum inhoudsmaat van 750 m 3, die in het
verleden met initiatiefnemers gemaakt zijn.
3 . 3 . 1 2

Bollengrondcompensatie

Handhaving van het areaal 1e klas bollengrond op 2.625 ha is speerpunt voor de
Greenport. Voor projecten waarbij bestaande 1e klas bollengrond wordt gebruikt voor een andere bestemming, is sprake van een compensatieplicht op
grond van de ISG.
Voor het creëren van nieuwe 1e klas bollengrond bestaan drie mogelijkheden:
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creëren bollengrond door herstructureren bollensector c.q. opruimen

-

verrommeling;
-

opwaarderen 2e klas bollengrond naar 1e klas bollengrond;

-

omspuiten van graslanden.

Ten aanzien van de inzet van deze mogelijkheden, worden periodiek targets
vastgesteld en bewaakt binnen de kaders van de jaarlijkse vaststelling van het
Meerjarenprogramma van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 2.
Functiewijziging van 2e klas bollengrond behoeft geen fysieke compensatie.
Hier is wel een financiële compensatie verplicht. De hoogte hiervan wordt door
GOM vastgesteld en geïnd.
In lijn met de ISG worden ontwikkelingen in de bestemmingsplannen Buitengebied, die gevolgen kunnen hebben voor de omvang en het gebruik van het areaal bollengrond, alleen mogelijk gemaakt via afwijking of wijziging. Als
voorwaarde wordt te allen tijde opgenomen dat afwijking of wijziging alleen is
toegestaan als vooraf een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten inzake
bollengrondcompensatie. Een gelijksoortige bepaling maakt in voorkomende
gevallen ook deel uit van voorwaarden die worden gesteld aan afzonderlijke
planherzieningen. Bollencompensatie is niet aan de orde indien het areaal
bollengrond afneemt als gevolg van uitbreiding van bollenteeltbedrijven.

3.4

Natuur, landschap en cultuurhistorie
Bestaande natuurgebieden
Bestaande natuurgebieden worden voorzien van de bestemming Natuur. Tot
bestaande natuurgebieden worden gerekend:
-

gebieden die reeds in het geldende bestemmingsplan zijn voorzien van
natuurbestemming;

-

gronden die in eigendom zijn van natuurbeherende instanties en die als
natuurgebied zijn ingericht en worden beheerd;

-

gronden in particulier eigendom waarvoor een regeling gericht op het
beheer als natuurgebied van toepassing is.

Binnen deze bestemming kan agrarisch medegebruik en/of extensief recreatief
medegebruik mogelijk worden gemaakt.

2

GOM is het regionaal ontwikkelbedrijf voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. GOM is in maart 2010 opgericht door de zes Greenportgemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Onze missie is het door middel van
actieve gebieds(her)ontwikkeling tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale
Duin- en Bollenstreek. Het beleidskader hiervoor is de Intergemeentelijke Structuurvisie
Greenport Duin- en Bollenstreek, die de gemeenten in december 2009 hebben vastgesteld.
GOM is een private onderneming (besloten vennootschap) op publieke basis. De zes Greenportgemeenten zijn aandeelhouder. Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft geen
winstoogmerk. Alle inkomsten worden geïnvesteerd in herstructureringsmaatregelen. Een
onafhankelijke Raad van Commissarissen ziet toe op het bestuur van de onderneming.
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Ter bescherming van de aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie, worden de bouwmogelijkheden beperkt en afgestemd op voorzieningen

ten

behoeve

van

onderhoud

en

beheer.

Tevens

wordt

een

omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden opgenomen. Daarbij zal worden aangesloten bij het thans geldende bestemmingsplan.
Nieuwe natuur
In de Kadernota wordt voorgesteld nieuwe natuur mogelijk te maken door
middel van een wijzigingsbevoegdheid. Tijdens de Arenadebatten in september
2014 is voorgesteld geen wijzigingsbevoegdheid op te nemen ten behoeve van
de ontwikkeling van nieuwe natuur. In afwijking van dit standpunt wordt voorgesteld deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend op te nemen voor de gronden
die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur.

3.5

Landgoederen
Bestaande landgoederen
Landgoederen kenmerken zich door een zekere mate van multifunctionaliteit.
Verschillende functies hebben in onderlinge samenhang en wisselwerking een
plaats op het landgoed. Vormen van gebruik zijn naast het wonen met name de
landbouw, de bosbouw, het natuurbeheer en de recreatie, maar ook vormen
van al dan niet zakelijke dienstverlening vinden hier plaats.
De kern, de kenmerkende ruimtelijke eenheid van het landgoed, bestaande uit
het landhuis, eventuele bijgebouwen, het park en/of tuin, worden voorzien
van een afzonderlijke hoofdbestemming . De parkbossen en bijbehorende overige percelen, zoals agrarische percelen, worden voorzien van conserverende
bestemming. De huidige functies zijn toegestaan en de aanwezige waarden
worden beschermd.
Het beheer en onderhoud van landgoederen is een kostbare aangelegenheid en
kan niet meer alleen worden gefinancierd uit de oorspronkelijke inkomsten van
landgoederen (pacht, houtoogst en dergelijke). Landgoedeigenaren zijn steeds
op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten om het onderhoud van het landgoed te kunnen financieren. Nevenfuncties binnen de bestaande bebouwing en
nieuwbouw kunnen hiervoor mogelijkheden bieden. Inmiddels zijn bij Landgoed Klein Leeuwhorst nevenfuncties toegestaan. Deze worden opgenomen in
het bestemmingsplan Buitengebied.
De gronden rond een landgoed, die deel uitmaken van de landgoedbiotoop,
worden zodanig bestemd dat de kwaliteit van het landgoed en zijn landgoedbiotoop worden beschermd.
Nieuwe landgoederen
In het buitengebied kunnen mogelijkheden worden geboden om nieuwe landgoederen te stichten. Nieuwe landgoederen bieden de mogelijkheid een landhuis te bouwen en ter compensatie een deels openbaar landgoed (natuur-
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en/of recreatiegebied) aan te leggen. Dergelijke ontwikkelingen kunnen mogelijk worden gemaakt door middel van een afzonderlijke planologische procedure.

3.6

Agrarische handels- en exportbedrijven en overige aan het bollencomplex
verwante niet-agrarische bedrijven
Gegeven de grote betekenis van de handels- en exportbedrijven voor het bollencomplex wordt in de regeling een onderscheid gemaakt tussen deze bedrijven en de overige aan het bollencomplex verwante niet-agrarische bedrijven.
Handels- en exportbedrijven zijn bedrijven die in hoofdzaak zijn gericht op de
handel in in- en export van producten uit de bollenteelt en die daartoe beschikken over faciliteiten ten behoeve van het vervoer, de opslag, de be- en
verwerking of de afzet van agrarische producten, zoals transport- en opslagbedrijven en koelhuizen.
Tot de overige aan het bollencomplex verwante niet-agrarische bedrijven worden gerekend: agrarische loonbedrijven, agrarische hulpbedrijven, opslagbedrijven van agrarische producten, veehandelsbedrijven, paardenhouderijen en
broeierijbedrijven zonder opengrondteelt.
Een agrarisch loonbedrijf is een bedrijf dat uitsluitend of overwegend is gericht op het verlenen van diensten aan agrarische bedrijven met behulp van
landbouwwerktuigen en landbouwapparatuur en/of op het verrichten van
werkzaamheden tot onderhoud of reparatie van landbouwwerktuigen of apparatuur.
Een agrarisch hulpbedrijf is een bedrijf dat rechtstreeks ten dienste staat van
agrarische bedrijven en is gericht op het opslaan van goederen en het leveren
van goederen en/of diensten aan agrarische bedrijven (agrarische handels- en
exportbedrijven zijn daar niet inbegrepen).
Bouwvlakken en bouwmogelijkheden
Maatwerk voor bestaande bedrijven
Agrarische handels- en exportbedrijven en overige aan het bollencomplex verwante niet-agrarische bedrijven zijn van grote betekenis voor het in stand
houden van de centrumfunctie van de Greenport. De bestaande bedrijven worden dan ook positief bestemd en voorzien van een bouwvlak. Binnen het bouwvlak is de toegestane oppervlakte aan bedrijfsgebouwen opgenomen.
Concentratie bebouwing binnen bouwvlak
Alle bedrijfsgebouwen inclusief de bedrijfswoning, worden binnen het bouwvlak gerealiseerd. Uitbreiding van bebouwing binnen het bouwvlak is toegestaan voor zover de toegestane oppervlakte aan bebouwing nog niet is
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gerealiseerd en als daarbij in voldoende mate wordt rekening gehouden met
eisen ten aanzien van verkeer en parkeren, het milieu en de landschappelijke
inrichting.
Vergroten bouwvlak
Tijdens het Arenadebat van 20 augustus 2014 was men van mening dat de ontwikkeling van dergelijke bedrijven over het algemeen moet plaatsvinden op
bedrijventerrein Bulb Trade Park aan de provinciale weg N206 naast het bestaande bedrijventerrein Delfweg in de gemeente Noordwijkerhout. Bestaande
gronden in het buitengebied worden op deze wijze gespaard voor buitengebiedfuncties en niet voor bedrijven die op bedrijventerrein thuishoren. Om
deze reden worden in het bestemmingsplan geen mogelijkheden opgenomen
de bouwvlakken van deze bedrijven te vergroten.
Mocht een uitbreiding van een dergelijk bedrijf noodzakelijk zijn in het buitengebied, kan de gewenste uitbreiding mogelijk worden gemaakt door middel
van een afzonderlijke planologische procedure. Op deze wijze kan maatwerk
worden geleverd en kan een optimale belangenafweging plaatsvinden tussen
de belangen van het desbetreffende bedrijf en de omliggende functies.
Goot- en bouwhoogte bedrijfsgebouwen en kassen
Voor de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen wordt een richtinggevende
maat van respectievelijk 8 en 10 m opgenomen. Voor kassen geldt een richtinggevende goot- en bouwhoogte van respectievelijk 6 en 8 m.
Via afwijking kan de mogelijkheid worden geboden om de goot- en bouwhoogte
van bedrijfsgebouwen en kassen met 10% te vergroten. Op basis hiervan is
maatwerk mogelijk, rekening houdend met:
-

de noodzaak (agrarisch, bouwtechnisch, milieutechnisch);

-

de aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie op de
locatie en in het gebied waarin de locatie is gelegen.

Maatvoering bouwwerken, geen gebouwen zijnde
In het bestemmingsplan worden regels opgenomen met betrekking tot maatvoering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Buiten het bouwvlak zijn
uitsluitend terreinafscheidingen toegestaan. De maatvoering van de bouwwerken, geen bouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan is weergegeven in de
navolgende tabel:
Bouwwerk, geen gebouw zijnde
terrein-

en/of

Maximale bouwhoogte

erfafscheidingen

binnen

2m

erfafscheidingen

buiten

1m

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

3m

bouwvlakken
terrein- en/of
bouwvlakken

(met uitzondering van windschermen)
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Bedrijfswoning
Het aantal bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal
bedrijfswoningen, tenzij dit middels een maatvoeringaanduiding anders is
aangegeven. Het planologisch toegestane aantal woningen is gebaseerd op de
mogelijkheden in de geldende bestemmingsplannen.
Op percelen waar juridisch-planologisch gezien nog geen bedrijfswoning is
toegestaan, kan via afwijking alsnog een bedrijfswoning worden toegestaan.
Daarbij wordt in ieder geval rekening gehouden met:
-

de volwaardigheid van het bedrijf;

-

de agrarische noodzaak.

Indien de gronden zijn aangeduid met de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ zijn bedrijfswoningen niet toegestaan. Ook door middel van een afwijking
bij een omgevingsvergunning kunnen op deze gronden geen bedrijfswoningen
worden gerealiseerd.
Tweede bedrijfswoningen worden in lijn met de Verordening Ruimte van de
provincie Zuid-Holland niet mogelijk gemaakt.
De inhoudsmaat van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m³. Per woning is maximaal 50 m² aan vrijstaande bijgebouwen en overkappingen toegestaan. De goot- en bouwhoogte van bedrijfswoningen mogen niet meer
bedragen dan 4,5 m en 8 m. Deze maatvoering is opgenomen conform het geldende plan.
Toelaatbaarheid nevenfuncties
De teelt van bollen
Veel handels- en exportbedrijven zijn voortgekomen uit bollenteeltbedrijven.
Wat is begonnen als nevenfunctie, heeft zich in de loop der tijden ontwikkeld
tot de hoofdfunctie. De teelt van bollen en andere gewassen is dan een passende nevenfunctie. In de bestemmingsregeling wordt deze nevenfunctie bij
recht mogelijk gemaakt.
Voor de overige aan het bollencomplex verwante niet-agrarische bedrijven is
de combinatie met de bollenteelt veelal niet aan de orde en wordt deze ook
niet mogelijk gemaakt.
Overige nevenfuncties
Ten aanzien van andere nevenfuncties is grote terughoudendheid gewenst.
Enerzijds omdat de noodzaak veelal ontbreekt en anderzijds omdat de externe
effecten, gezien de schaalgrootte van de bedrijven, aanzienlijk kunnen zijn. In
voorkomende gevallen wordt maatwerk geleverd en een afzonderlijke planologische procedure doorlopen.
Toelaatbaarheid vervolgfuncties
De praktijk leert dat het vinden van passende vervolgfuncties voor vrijkomende bedrijfscomplexen van handels- en exportbedrijven en overige aan het bol-
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lencomplex verwante bedrijven een lastige opgave is. De ligging van deze
complexen, de schaalgrootte en omvang en aard van de bebouwing, leiden er
vaak toe dat een zinvol hergebruik binnen financieel-economische randvoorwaarden niet mogelijk is. Wensen en ontwikkelingen ten aanzien van hergebruik van deze complexen kunnen mogelijk worden gemaakt door middel van
een afzonderlijke planologische procedure, uitgezonderd de mogelijkheden die
reeds in het bestemmingsplan Buitengebied uit 2005 zijn opgenomen. Deze
worden in het nieuwe bestemmingsplan overgenomen.
Nieuwvestiging
In het buitengebied is nieuwvestiging van agrarische handels- en exportbedrijven en van overige aan het bollencomplex verwante niet-agrarisch bedrijven
alleen toegestaan op agrarische en andere bedrijventerreinen. Nieuwvestiging
wordt in het bestemmingplan Buitengebied niet mogelijk gemaakt.

3.7

Niet-agrarische bedrijven
Van oudsher komen in het buitengebied niet-agrarische bedrijven voor. Deze
bedrijven hebben geen directe relatie met het bollencomplex en zijn ook niet
grondgebonden. Omdat de middelen om deze bedrijven actief te verplaatsen
of te saneren veelal ontbreken, worden de bestaande bedrijven positief bestemd in het bestemmingsplan Buitengebied. Uitsluitend de bestaande bedrijfsactiviteiten worden door middel van een aanduiding op de verbeelding
bestemd.
Bouwvlakken en bouwmogelijkheden
Concentratie bebouwing binnen bouwvlak
Alle bedrijfsgebouwen inclusief de bedrijfswoning, worden binnen het bouwvlak gerealiseerd. De toegestane oppervlakte aan bedrijfsgebouwen binnen het
bouwvlak is opgenomen op de verbeelding. Uitbreiding van bebouwing binnen
het bouwvlak is toegestaan voor zover de toegestane oppervlakte aan bebouwing nog niet is gerealiseerd en als daarbij in voldoende mate rekening wordt
gehouden met eisen ten aanzien van verkeer en parkeren, het milieu en de
landschappelijke inrichting.
Vergroten bouwvlak
Tijdens het Arenadebat van 20 augustus 2014 was men van mening dat de ontwikkeling van dergelijke bedrijven over het algemeen moet plaatsvinden op de
bedrijventerreinen binnen de gemeente Noordwijkerhout. Bestaande gronden
in het buitengebied worden op deze wijze gespaard voor buitengebiedfuncties
en niet voor bedrijven die op bedrijventerrein thuishoren. Om deze reden
worden in het bestemmingsplan geen mogelijkheden opgenomen de bouwvlakken van deze bedrijven te vergroten.
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Mocht een uitbreiding van een dergelijk bedrijf noodzakelijk zijn in het buitengebied, kan de gewenste uitbreiding mogelijk worden gemaakt door middel
van een afzonderlijke planologische procedure. Op deze wijze kan maatwerk
worden geleverd en kan een optimale belangenafweging plaatsvinden tussen
de belangen van het desbetreffende bedrijf en de omliggende functies.
Bedrijfswoning
Het aantal bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal
bedrijfswoningen, tenzij dit middels een maatvoeringaanduiding anders is
aangegeven. Het planologisch toegestane aantal woningen is gebaseerd op de
mogelijkheden in de geldende bestemmingsplannen.
Op percelen waar juridisch-planologisch gezien nog geen bedrijfswoning is
toegestaan, kan via afwijking alsnog een bedrijfswoning toegestaan worden.
Daarbij wordt in ieder geval rekening gehouden met:
-

de volwaardigheid van het bedrijf;

-

de agrarische noodzaak.

Indien de gronden zijn aangeduid met de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ zijn bedrijfswoningen niet toegestaan. Ook door middel van een afwijking
bij een omgevingsvergunning kunnen op deze gronden geen bedrijfswoningen
worden gerealiseerd.
Tweede bedrijfswoningen worden in lijn met de Verordening Ruimte van de
provincie Zuid-Holland niet mogelijk gemaakt.
De inhoudsmaat van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m³. Per woning is maximaal 50 m² aan vrijstaande bijgebouwen en overkappingen toegestaan. De goot- en bouwhoogte van bedrijfswoningen mogen niet meer
bedragen dan 4,5 m en 8 m. Deze maatvoering is opgenomen conform het geldende plan.
Omschakeling
Het omschakelen van de huidige toegestane bedrijfsactiviteiten naar andere
bedrijfsactiviteiten acht de gemeente Noordwijkerhout niet wenselijk. Om
deze reden worden in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente
Noordwijkerhout uitsluitend de bestaande toegestane bedrijfsactiviteiten mogelijk gemaakt door deze van een specifieke aanduiding te voorzien. Dit in
tegenstelling tot het voorstel in de Kadernota, waarin mogelijkheden zijn opgenomen om bij recht om te schakelen naar een ander, vanuit het oogpunt van
milieuhygiëne (geluid, stof, verkeersaantrekkende werking enzovoort), vergelijkbaar bedrijf. De gemeente wenst echter, gelet op de grote druk op de beperkte ruimte in het plangebied en vanwege de mogelijk afwijkende
landschappelijke effecten van een ander type bedrijf, in alle gevallen een
nadere afweging te maken of aan de omschakeling medewerking kan worden
verleend. Als er een verzoek is, zal de gemeente dit afzonderlijk beoordelen
en, indien met het verzoek kan worden ingestemd, het bestemmingsplan voor
het perceel herzien.
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Nieuwvestiging
In het buitengebied is nieuwvestiging van niet-agrarisch bedrijven alleen toegestaan op specifieke daarvoor aangewezen bedrijventerreinen. Nieuwvestiging wordt dus niet mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Buitengebied.
Toelaatbaarheid nevenfuncties
Ten aanzien van nevenfuncties is grote terughoudendheid gewenst. Enerzijds
omdat de bedrijfseconomische noodzaak veelal ontbreekt en anderzijds omdat
de externe effecten gezien de schaalgrootte van de bedrijven aanzienlijk kunnen zijn. In het bestemmingsplan Buitengebied worden geen mogelijkheden
opgenomen.
Toelaatbaarheid vervolgfuncties
De praktijk leert dat het vinden van passende vervolgfuncties voor vrijkomende bedrijfscomplexen van niet-agrarische bedrijven een lastige opgave is. De
ligging van deze complexen, de schaalgrootte en omvang en aard van de bebouwing, leidden er vaak toe dat een zinvol hergebruik binnen financieeleconomische randvoorwaarden niet mogelijk is. Wensen en ontwikkelingen ten
aanzien van hergebruik van deze complexen kunnen mogelijk worden gemaakt
door middel van een afzonderlijke planologische procedure.

3.8

Recreatie
In het plangebied zijn vele recreatieve voorzieningen in velerlei vorm aanwezig. Deze voorzieningen zullen conform het geldende bestemmingsplan worden
bestemd. Dagrecreatieve voorzieningen zullen worden voorzien van de bestemming ‘Recreatie – Dagrecreatie’ en verblijfsrecreatieve voorzieningen
zullen worden voorzien van de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’.
Vervolgens worden de voorzieningen voorzien van een maatbestemming. De
verschillende functies worden afzonderlijk aangeduid met een specifieke aanduiding op de verbeelding.
Ruimte voor nieuwe voorzieningen
De betekenis en potenties van de Duin- en Bollenstreek voor recreatie en toerisme worden breed onderkend. Het versterken van de toeristisch-recreatieve
infrastructuur is een van de doelstellingen van de ISG. Om dat mogelijk te
maken worden mogelijkheden geboden nieuwe voorzieningen te realiseren.
Via afwijking:
-

wandelpaden;

-

picknickplekken.

Via planwijziging:
-

fietspaden;

-

parkeervoorzieningen.
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3.9

Wonen
Het buitengebied van Noordwijkerhout is in veel opzichten een aantrekkelijk
woongebied. Er zijn vele burgerwoningen in velerlei vorm. Veel woningen zijn
in vroegere tijden gebouwd als burgerwoning, maar er zijn ook veel voormalige
agrarische bedrijfswoningen die nu als burgerwoning in gebruik zijn c.q. die al
als burgerwoning zijn bestemd.
3 . 9 . 1

Begrippen

Voor de eenduidigheid worden voor het 'wonen' de volgende begrippen gehanteerd:
bedrijfswoning:
een woning bij een hoofdgebouw of op een terrein, bedoeld voor (het huishouden van) een arbeidskracht, wiens/wier huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein duurzaam noodzakelijk is.
woning of wooneenheid:
een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting is bestemd
voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.
huishouden:
persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van
onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatige kamerverhuur wordt daaronder niet begrepen.
bed & breakfast:
een kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte accommodatie voor
recreatief nachtverblijf en ontbijt waarbij sprak is van maximaal drie kamers
en zes personen;
pension:
een woning, waarin op kleine schaal tegen vergoeding nachtverblijf al dan niet
met ontbijt wordt verstrekt, zonder exploitatie van zaalaccommodatie; een en
ander mits niet meer dan één of twee kamers door de bewoner of eigenaar/bewoner van een woning aan niet meer dan in totaal vier personen worden verhuurd, dit mits de gezamenlijke woonvloeroppervlakte niet meer
bedraagt dan 30% van totale woonvloeroppervlakte van de woning, zulks met
een maximum van 40 m².
kamerverhuur:
a.

een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of
gebruikt om daarin anderen dan aan de rechthebbende en de personen
behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet in de zin van zelf-
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standige woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of
gedeeltelijke verzorging;
b.

een en ander kan onder meer blijken uit het feit dat voor de kamers
afzonderlijk huur wordt berekend en/of betaald en dat elke kamer zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van enkele gemeenschappelijke voorzieningen;
onder de definitie van kamerverhuur valt niet:
1. de verhuur van één of twee kamers door de bewoner of eigenaar/bewoner van een woning aan niet meer dan in totaal vier personen, dit mits de gezamenlijke woonvloeroppervlakte niet meer
bedraagt dan 30% van totale woonvloeroppervlakte van de woning,
zulks met een maximum van 40 m²; door het gemeentebestuur wordt
degene aangewezen die in het kader van deze regels als bewoner
wordt aangemerkt;
2. de verhuur van (een gedeelte van) de woning ten behoeve van verblijfsrecreatie.

3 . 9 . 2

Arbeidsmigranten

Uit de Arenadebatten die in augustus en september 2014 zijn georganiseerd
kwam de wens naar voren mogelijkheden te creëren arbeidsmigranten te huisvesten. De huisvesting van arbeidsmigranten kan op verschillende wijzen mogelijk worden gemaakt. Eén van de mogelijkheden is in het bestemmingsplan
een afwijking bij een omgevingsvergunning op te nemen, waarbij onder voorwaarden medewerking kan worden verleend aan initiatieven om huisvesting
van arbeidsmigranten te realiseren. In een later stadium zal worden besloten
op welke wijze de huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk zal worden gemaakt.
3 . 9 . 3

Bouwvlak en bouwmogelijkheden woningen

Bouwvlak
Alle bestaande woningen worden voorzien van een maatwerk bouwvlak afgestemd op de geldende regeling. Een bouwvlak is in beginsel maximaal 1.000 m2
groot, inclusief tuin. Dit geldt bijvoorbeeld voor recent gebouwde woningen
(Ruimt-voor-Ruimte woningen). In de praktijk zijn, op basis van de bestaande
rechten, reeds vele bouwvlakken al ruimer dan 1.000 m2. Voorts wordt per
bouwvlak aangegeven hoeveel woningen er gebouwd mogen worden. Indien
niets is aangegeven betekent het dat 1 woning is toegestaan.
Maatvoering
Er wordt uitgegaan van een uniforme regeling voor wat betreft:
-

de inhoudsmaat van de woning inclusief aanbouwen: maximaal 750 m³;

-

de oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen: maximaal 50 m².

Via een afwijking is een woning met een grotere inhoudsmaat mogelijk.
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Landhuizen
Voor landhuizen geldt een specifieke regeling waarbij wordt aangesloten op de
geldende regeling.
Ondergronds bouwen
Om te voorzien in de behoefte aan ondergrondse (woon)vertrekken, worden
hiertoe mogelijkheden geboden onder de volgende voorwaarden:
-

de ondergrondse vertrekken komen niet voorbij de buitenmuren van de
woning;

-

het gaat om maximaal één bouwlaag;

-

de bouwdiepte mag niet meer bedragen dan 4 m;

-

de inhoud van de ondergrondse vertrekken telt niet mee bij de inhoudsmaat van de woning;

-

het peil rond de woning wordt niet kunstmatig verhoogd. Zowel onder
bedrijfswoningen als burgerwoningen is ondergronds bouwen toegestaan. Er mag dus niet worden gebouwd onder aanbouwen en/of bijgebouwen.

Nieuwbouw woningen
De nieuwbouw van burgerwoningen in het buitengebied is al lange tijd aan
strenge regels gebonden. Ook nu wordt de nieuwbouw van woningen niet toegestaan, uitgezonderd de Greenportwoningen. Dergelijk woningen worden
mogelijk gemaakt door middel van een afzonderlijke planologische procedure.
3 . 9 . 4

Beroep aan huis

Gedeelten van woningen en bijgebouwen mogen worden gebruikt voor kantooren/of praktijkruimte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. Ten aanzien van de omvang van deze
activiteiten wordt aangesloten bij de Kadernota. De vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 30% van de vloeroppervlakte van de betrokken
woning en de daarbij behorende bijgebouwen, met een maximum van 50 m².
3 . 9 . 5

Voorzieningen

bij de woningen

Binnen de woonbestemming is het hobbymatig houden van dieren, waaronder
paarden, toegestaan. Gezien de invloed op het landschap worden ook paardenbakken binnen de bestemming Wonen uitsluitend onder de volgende voorwaarden toegestaan:
a.

paardenbakken zijn uitsluitend binnen het bouwvlak/bestemmingsvlak
toegestaan;

b.

het oppervlak bedraagt ten hoogste 800 m²;

c.

paardenbakken worden gerealiseerd op een afstand van ten minste 25 m
van woningen van derden;
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d.

lichtmasten zijn niet toegestaan;

e.

voorzien moet worden in een passende landschappelijke inpassing.

Daarnaast worden de mogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan overgenomen. Zwembaden, tennisbanen en bijbehorende voorzieningen zijn toegestaan, mits deze zijn gelegen achter de voorgevel en op een afstand van meer
dan 5 m uit de perceelsgrens. De oppervlakte van de tennisbaan mag niet meer
bedragen dan 325 m2.
3 . 9 . 6

Gedoogbeschikkingen

Voor een viertal bedrijfswoningen is persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen ten aanzien van gebruik van bedrijfswoningen ten behoeve van burgerbewoning. Hiervoor is in het hoofdstuk Overgangsrecht een specifieke regeling
opgenomen. Ter plaatse van de gronden aangeduid als 'specifieke vorm van
wonen - persoonsgebonden overgangsrecht' is gebruik van de woning als burgerwoning toegestaan, met de voorwaarde dat het is beperkt tot bestaande
gebruikers. Als bestaande gebruiker wordt aangemerkt de persoon/personen
die op het moment van het van kracht worden van deze regels volgens de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Noordwijkerhout als hoofdbewoner en diens partner staan ingeschreven op het betreffende adres. Zodra
het gebruik als burgerwoning door de bestaande gebruikers wordt beëindigd,
vervalt het recht op gebruik van deze gebouwen als burgerwoning.

3.10

Molenbiotoop
De molenbiotopen binnen het plangebied worden voorzien van een gebiedsaanduiding. Aan deze gebiedsaanduiding worden regels gekoppeld conform
artikel 16 van de Verordening Ruimte van de provincie. Deze regels luiden als
volgt:
bestemmingsplannen voor gronden gelegen binnen de molenbiotoop van traditionele windmolens, zoals aangeduid op kaart 11 behorende bij de verordening, moeten de vrije windvang en het zicht op de molen voldoende
garanderen. Daartoe worden in de bestemmingsplannen regels opgenomen die
voldoen aan de volgende voorwaarden:
a.

binnen de straal van 100 m, gerekend vanuit het middelpunt van de
molen, mag geen nieuwe bebouwing worden opgericht of beplanting
aanwezig zijn, hoger dan de onderste punt van de verticaal staande
wiek;

b.

binnen de straal van 100 tot 400 m, gerekend vanuit het middelpunt van
de molen, moet wat betreft nieuwe bebouwing en beplanting het volgende zijn geregeld:
1. als de molen is gelegen in het gebied buiten de bebouwingscontouren
(zoals aangegeven op kaart 1 behorende bij de verordening) mag de
maximale hoogte niet meer bedragen dan 1/100ste van de afstand
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tussen bouwwerk en beplanting en het middelpunt van de molen, gerekend met de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal
staande wiek [0,54 cm voor molen Noordwijkerhout, 0,50 cm voor
molen Lisse] (1 op 100-regel);
2. als de molen is gelegen in het gebied binnen de bebouwingscontour
(zoals aangegeven op kaart 1 behorende bij de verordening) mag de
maximale hoogte van bebouwing en beplanting niet hoger zijn dan
1/30ste van de afstand tussen bouwwerk en beplanting en het middelpunt van de molen, gerekend met de hoogtemaat van de onderste
punt van de verticaal staande wiek (1 op 30-regel);
3. als de onder i en ii bedoelde molenbeschermingszone zowel binnen
als buiten de bebouwingscontour is gelegen, geldt het volgende:
-

molen binnen de bebouwingscontour:
binnen en tot de bebouwingscontour geldt de 1 op 30-regel. De
toegepaste bebouwings- en beplantingshoogte op deze grens
wordt buiten de bebouwingscontour horizontaal doorgetrokken
tot daar, waar op grond van de berekening voor een molen buiten
de bebouwingscontour een grotere hoogte kan worden toegestaan
(1 op 100-regel, gerekend met de hoogtemaat van de onderste
punt van de verticaal staande wiek);

-

molen buiten de bebouwingscontour:
tot de bebouwingscontour geldt de 1 op 100-regel, gerekend met
de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal staande
wiek. De toegestane bebouwings- en beplantingshoogte op deze
grens is het vertrekpunt voor de 1 op 30-lijn (vanaf dit punt moet
een schuine lijn worden getrokken met een stijging van steeds 1
meter hoogte per 30 meter afstand).

In afwijking van het bepaalde is het oprichten van nieuwe bebouwing mogelijk
als:
a.

sprake is van een situatie waarin vrije windvang en het zicht op de molen al beperkt zijn door bebouwing, zolang de vrije windvang en het
zicht op de molen niet verder worden beperkt,óf;

b.

zeker is gesteld dat de belemmering van de windvang en het zicht op de
molen door maatregelen elders in de molenbeschermingszone worden
gecompenseerd.

3.11

PlanMER
Wettelijk kader
In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage
(Besluit m.e.r.) is wettelijk geregeld voor welke projecten en besluiten een
milieueffectrapport dient te worden opgesteld. Een planm.e.r.‐plicht is voor
een bestemmingsplan aan de orde als het plan:
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kaderstellend is voor een toekomstig besluit over m.e.r.‐(beoordelings)plichtige activiteiten: bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten die in het kader
van de omgevingsvergunning milieu m.e.r.‐(beoordelings)plichtig zijn (artikel 7.2 van de Wet milieubeheer);



mogelijkheden biedt voor activiteiten, waarvan op voorhand niet met
zekerheid is vast te stellen dat deze geen significant negatieve effecten
kunnen veroorzaken op Natura 2000‐gebieden. Als dat niet kan worden
uitgesloten dient op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw
1998) een Passende beoordeling te worden opgesteld in het kader van het
op te stellen planMER (artikel 7.2a van de Wet milieubeheer).

Kaderstelling
Het bestemmingsplan Buitengebied is hoofdzakelijk conserverend van aard,
maar biedt wel ontwikkelingsmogelijkheden aan de agrarische bedrijven.
Daarbij gaat het onder andere om ontwikkelingsruimte voor de aanwezige
grondgebonden veehouderijen. Het betreft slechts drie grondgebonden bedrijven. Binnen het plangebied zijn geen intensieve veehouderijen (hoofd‐ of neventakken) aanwezig en het bestemmingsplan biedt ook geen mogelijkheden
voor de vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen.
De nieuwvestiging, uitbreiding of wijziging van veehouderijbedrijven is in het
kader van de omgevingsvergunning vanaf een bepaalde omvang m.e.r.‐ of
m.e.r.‐beoordelingsplichtig (bijvoorbeeld 200 melkkoeien, 2.000 schapen of
100 paarden). Dit betekent dat bij een concreet initiatief boven die omvang in
het kader van de vergunningaanvraag een m.e.r.‐beoordeling of m.e.r.procedure dient te worden doorlopen. Deze m.e.r.‐(beoordelings)plicht is afhankelijk van het aantal dieren waarop het initiatief betrekking heeft.
Het bestemmingsplan is daarmee in beginsel kaderstellend voor m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten.
Planologische mogelijkheden bepalend
Voor het bepalen van het antwoord op de vraag of de drie grondgebonden
bedrijven ook boven het aantal dieren uitkomen die in het besluit m.e.r. zijn
opgenomen, moet worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden in vergelijking met de huidige situatie. Enerzijds moet dus ook rekening
worden gehouden met de onbenutte ruimte uit geldende bestemmingsplannen
en anderzijds moet ook rekening worden gehouden met eventueel opgenomen
afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden.
Vooralsnog is het de bedoeling in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied de
geldende bouwvlakken voor deze drie grondgebonden bedrijven over te nemen. Deze hebben een zodanige omvang dat daar stallen bijgebouwd zouden
kunnen worden waarin meer dieren gehuisvest kunnen worden dan de drempels uit het besluit m.e.r.
Daarmee vormt het bestemmingsplan het kader voor mogelijke toekomstige
besluiten over m.e.r.(‐beoordelings)plichtige activiteiten. Om deze reden is
voor het bestemmingsplan Buitengebied sprake van een planm.e.r.‐plicht.
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Effecten op Natura 2000-gebieden
Inventarisatie gebieden
Binnen de gemeentegrens van Noordwijkerhout is een klein deel van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid gelegen. Binnen een straal van 20 km rond
de gemeente liggen verder de Natura 2000-gebieden Coepelduyen (op 1,6 km
afstand), Mijendel & Berkheide (op 6,2 km afstand), De Wilck (op 13,3 km
afstand) en Polder Westzaan (op 19,7 km afstand). De kaart met Natura 2000gebieden geeft een overzicht van de ligging van deze binnen en direct rond de
gemeente Noordwijkerhout.

Kaart

met

ligging

Natura

2000-gebieden

binnen

en

rond

de

ge-

meente Noordwijkerhout (rood omlijnd)

In de Natuurbeschermingswet is vastgelegd dat voor plannen die mogelijk leiden tot significante negatieve effecten op Natura 2000 een zogenaamde ‘passende beoordeling’ noodzakelijk is.
Met name de uitbreiding van veehouderijen kan negatieve effecten hebben op
Natura 2000-gebieden (uitstoot van stikstof), indien de betreffende Natura
2000-gebieden gevoelig zijn voor stikstof. Dit omdat effecten van stikstof op
vele kilometers afstand waarneembaar zijn.
In bijlage 1 is het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid beschreven. Hieruit
blijkt dat dit gebied habitattypen bevat die zeer gevoelig zijn voor stikstof en
waarvan de kritische depositiewaarde lager ligt dan de achtergronddepositie.
Dat betekent dat elke toename van stikstofdepositie leidt tot een verslechtering van de natuurkwaliteit van het betreffende Natura 2000-gebied.
De hierboven geschetste planologische uitbreidingsmogelijkheden voor de drie
grondgebonden veehouderijen kunnen dus ook negatieve effecten hebben op
omliggende Natura 2000-gebieden. Dit bekent dat een passende beoordeling
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dient te worden uitgevoerd. Wanneer voor een plan een passende beoordeling
op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is, leidt dit automatisch tot een planm.e.r.‐plicht.
Keuze/uitgangspunt
Of sprake is van de verplichting tot het opstellen van een planMER is vooral
afhankelijk van de vraag welke planologische mogelijkheden de drie grondgebonden veehouderijen krijgen in het bestemmingsplan. In theorie zouden deze
bedrijf ‘op slot’ kunnen worden gezet en daarmee zou het opstellen van een
planMER niet nodig zijn. Dit is echter voor deze bedrijven niet wenselijk en
hierdoor ontstaat ook het risico van planschade.
Aangezien het bestemmingsplan dus uitbreidingsmogelijkheden gaat bevatten
voor de drie grondgebonden veehouderijen, wordt de keuze gemaakt bij de
voorbereiding van het bestemmingsplan een planMER op te stellen.
Doel en procedure planMER
Milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de
Wet milieubeheer. Doel van een planMER is het integreren van milieuoverwegingen in de voorbereiding van - in dit geval - een bestemmingsplan. De
m.e.r.‐procedure is gekoppeld aan de procedure die moet worden doorlopen
voor het betreffende plan of besluit, de zogenoemde ‘moederprocedure'. De
planm.e.r.-procedure bestaat uit de volgende stappen:
1.

openbare kennisgeving opstellen planMER en bestemmingsplan;

2.

raadpleging bestuursorganen en inspraak over reikwijdte en detailniveau
van het planMER;

3.

opstellen planMER en (voor)ontwerpbestemmingsplan;

4.

terinzagelegging planMER met ontwerpbestemmingsplan;

5.

toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.;

6.

vaststelling bestemmingsplan. Het planMER vormt een bijlage bij het
bestemmingsplan.

Op basis van de voorliggende Nota van Uitgangspunten dienen de stappen 1 en
2 zo spoedig mogelijk te worden gezet. Dat kan door een uitgebreide publicatie op te stellen en die publicatietekst in briefvorm toe te sturen aan relevante
bestuursorganen.
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4

V e r t a a l t a b e l

In hoofdstuk 4 staat de vertaaltabel centraal. In deze tabel zijn alle bestemmingen en aanduidingen uit het bestemmingsplan Buitengebied, eerste herziening opgenomen. Vervolgens is weergeven wat de naamgeving van deze
bestemming en/of aanduiding zal worden in het nieuw op te stellen bestemmingsplan Buitengebied.
Bij het bepalen van de naamgeving van de bestemmingen en aanduidingen in
het nieuw op te stellen bestemmingsplan zijn de modelregels, welke als bijlage bij de Kadernota zijn opgenomen, het uitgangspunt. Ook is rekening gehouden met de SVBP2012.
Bedrijfsbestemmingen

In het geldende bestemmingsplan zijn de aanwezige bedrijven en bedrijfsactiviteiten nauwkeurig bestemd door middel van een nadere aanduiding. Elk bedrijf heeft zijn eigen aanduiding. In de modelregels, behorende bij de
Kadernota, wordt een ruimere systematiek gehanteerd. In bijvoorbeeld de
bestemming ‘Bedrijf’ zijn binnen alle bestemmingsvlakken bedrijfsactiviteiten
uit milieu-categorie 1 en 2 toegestaan. Bedrijfsactiviteiten uit een hogere
categorie zijn in deze systematiek nader aangeduid.
In het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het buitengebied wordt aangesloten bij de systematiek in het geldende plan. Mede omdat het nieuw op te
stellen bestemmingsplan conserverend van aard is. Als gekozen wordt voor de
systematiek uit de modelregels kunnen de bedrijfsactiviteiten gemakkelijk
worden gewijzigd; er is sprake van een grote flexibiliteit. Dit kan leiden tot
ongewenste situaties. Door bij de wijze van bestemmen aan te sluiten bij het
geldende plan worden de rechten van de ondernemers beschermd. Deze wijze
van bestemmen is verwerkt in de navolgende vertaaltabel.
Vertaaltabel
Geldende

bestem-

Geldende

aandui-

ming uit het bestem-

ding/aanwijzing

uit

het

be-

mingsplan
Buitengebied, eerste

stemmingsplan Buitengebied,
eerste herziening

Naamgeving bestemming

Naamgeving aanduiding in het

in het bestemmingsplan

bestemmingsplan Buitengebied

Buitengebied

herziening
(Ab) Agrarische doeleinden, bollenteelt

Agrarisch – Bollenteelt –
Bollenzone 1
Agrarisch – Bollenteelt –
Bollenzone 2
(r) max. 790 m2 ondersteunend

Deze aanduiding vervalt. Hij

glas

staat niet op de plankaart van
het geldende plan en hij wordt
niet verklaard in de regels.

(b) bouwvlak

bouwvlak

+ gemengd teeltbedrijf

specifieke vorm van agrarisch –
gemengd teeltbedrijf
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Geldende

aandui-

Naamgeving bestemming

Naamgeving aanduiding in het

ming uit het bestemmingsplan

bestem-

Geldende

ding/aanwijzing uit het bestemmingsplan Buitengebied,

in het bestemmingsplan
Buitengebied

bestemmingsplan Buitengebied

Buitengebied, eerste
herziening

eerste herziening
(k)

uitsluitend

ondersteunend

specifieke vorm van agrarisch –

glas

uitsluitend ondersteunend glas

(rk) uitsluitend rolkas

specifieke vorm van agrarisch –
uitsluitend rolkas

(zk) zonder ondersteunend glas

specifieke vorm van agrarisch –
zonder ondersteunend glas

(w) uitsluitend bedrijfswoning

bedrijfswoning

(z) zonder gebouwen

specifieke

bouwaanduiding

bouwwerken,

geen

–

gebouwen

zijnde
(zw) zonder bedrijfswoning

bedrijfswoning uitgesloten

(ohe) ondergeschikt handels en

Vervalt i.v.m. 2de herziening

exportbedrijf

‘Robijnslaan 41’

(As) Agrarische doeleinden, stekbedrijven

Agrarisch – Bollenteelt –
Bollenzone 1

specifieke vorm van agrarisch –
stekbedrijf

Agrarisch – Bollenteelt –
Bollenzone 2
(z) zonder gebouwen

specifieke

bouwaanduiding

bouwwerken,

geen

–

gebouwen

zijnde
(zw) zonder bedrijfswoning

bedrijfswoning uitgesloten

(Ag) Agrarische doel-

Agrarisch – Glastuinbouw –

einden, glastuinbouw

Bollenzone 1
Agrarisch – Glastuinbouw –
Bollenzone 2
(w) uitsluitend bedrijfswoning

bedrijfswoning

(z) zonder gebouwen

specifieke bouwaanduiding –
bouwwerken, geen gebouwen
zijnde

(zw) zonder bedrijfswoning

bedrijfswoning uitgesloten

(Av) Agrarische doel-

Agrarisch – Grondgebon-

einden,

den veehouderij – Waar-

grondgebon-

den veehouderij

devolle graslanden
(Avph) paardenhouderij

paardenhouderij

(b) bouwvlak

Bouwvlak

(z) zonder gebouwen

specifieke

bouwaanduiding

bouwwerken,
zijnde
(zw) zonder bedrijfswoning
(AD)

Agrarisch

–

gebouwen

vervalt

aan-

Bedrijf – Agrarisch aan-

verwante doeleinden

verwant
(w) uitsluitend bedrijfswoning

vervalt

(z) zonder gebouwen

specifieke

bouwaanduiding

bouwwerken,
zijnde

geen

–

gebouwen

(zw) zonder bedrijfswoning

bedrijfswoning uitgesloten

(m) maximale oppervlakte

maximum bebouwd oppervlak
(m²) in tabel

(ADh)
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geen

agrarisch

hulp

en/of

vervalt

850.21.01.00.00 - Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout
- 11 mei 2015

Geldende

aandui-

Naamgeving bestemming

Naamgeving aanduiding in het

ming uit het bestemmingsplan

bestem-

Geldende

ding/aanwijzing uit het bestemmingsplan Buitengebied,

in het bestemmingsplan
Buitengebied

bestemmingsplan Buitengebied

Buitengebied, eerste
herziening

eerste herziening
loonbedrijf
(ADhe) agrarisch handels- en

Bedrijf

exportbedrijf

exportbedrijf

–

Handels-

en

(ADh/he) agrarisch hulp en/of

specifieke vorm van bedrijf –

loonhandels- en exportbedrijf

agrarisch hulp- en/of loonbedrijf annex handels- en exportbedrijf':

(ADh/he/bv)

hulp

specifieke vorm van bedrijf –

en/of loonhandels- en exportbedrijf bloemenververij

agrarisch

agrarisch hulp en/of loonhandels- en exportbedrijf bloemenververij

(B) Bedrijfsdoeleinden

Bedrijf
(B(2)) Bedrijven t/m categorie 2
van de staat van bedrijfsactivi-

bedrijf tot en met categorie 2
Deze aanduiding wordt enkel

teiten

opgenomen voor het perceel dat
op basis van de eerste herziening deze aanduiding heeft
gekregen en niet is voorzien van
een andere nadere aanduiding.
Daarnaast wordt de aanduiding
‘bedrijf van categorie 2’ opgenomen voor bedrijven met
dezelfde naamgeving maar waar
op grond van de regels verschillende categorieën zijn toegestaan.

(B(3)) Bedrijven t/m categorie 3
van de staat van bedrijfsactivi-

Deze aanduiding wordt niet
meer opgenomen op de verbeel-

teiten

ding. In de regels van het geldende
bestemmingsplan
is
namelijk ook weergeven welke
categorie uit de Staat van bedrijfsactiviteiten van toepassing
is. Het enkel in de regels opnemen van de van toepassing
zijnde categorie is voldoende.

(z) zonder gebouwen

vervalt

(zw) zonder bedrijfswoning

bedrijfswoning uitgesloten

(w) uitsluitend bedrijfswoning

bedrijfswoning

(o) opslag in containers toegestaan

specifieke vorm van bedrijf –
opslag in containers

(s) silo’s toegestaan

silo

(vp) verkeersplatform

specifieke vorm van bedrijf verkeersplatform

(Bai/tr)

specifieke vorm van bedrijf –

afvalinzame-

ling/transportbedrijf

afvalinzameling/transportbedrijf

(Ban) aannemersbedrijf

specifieke vorm van bedrijf –
aannemersbedrijf

(Bau) garagebedrijf

specifieke vorm van bedrijf -
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Geldende

aandui-

Naamgeving bestemming

Naamgeving aanduiding in het

ming uit het bestemmingsplan

bestem-

Geldende

ding/aanwijzing uit het bestemmingsplan Buitengebied,

in het bestemmingsplan
Buitengebied

bestemmingsplan Buitengebied

Buitengebied, eerste
herziening

eerste herziening
garagebedrijf
(Bau/b/hz)

garagebe-

specifieke vorm van bedrijf –

drijf/botenhandel annex houtzagerij

garagebedrijf/botenhandel
annex houtzagerij

(Bau/cr)

specifieke vorm van bedrijf –

garagebe-

drijf/caravanreparatie

garagebedrijf/caravanreparatie

(Baw) afvalwaterzuivering

specifieke vorm van bedrijf afvalwaterzuivering

(Bbb) bergbezinkbassin

specifieke vorm van bedrijf –
bergbezinkbassin

(Bbs) benzinestation

verkooppunt motorbrandstoffen
zonder lpg

(Bbw) bedrijf in betonwerken

vervalt

(Bd) drukkerij

specifieke vorm van bedrijf drukkerij

(Bdp) dierenpension

Bestemming

‘Maatschappelijk’

met de aanduiding ‘dierenpension’
(Bgc/m) groothandel in chemi-

specifieke vorm van bedrijf –

sche producten/dierlijke mest

groothandel in chemische producten/dierlijke mest

(Bgma) groothandel in machines

specifieke vorm van bedrijf –
groothandel in machines

(Bgo) groothandel in overige
producten

groothandel

(Bgo/et)

specifieke vorm van bedrijf –

groothan-

del/electrotechnische
plaats

werk-

groothandel/electrotechnische
werkplaats

(Bho) hoveniersbedrijf

Hovenier

(Bhz) houtzagerij loodgietersbedrijf

specifieke vorm van bedrijf –
houtzagerij loodgietersbedrijf

(Bm) metaalbewerkingsbedrijf

specifieke vorm van bedrijf –
metaalbewerkingsbedrijf

(Bma) machinefabriek

specifieke vorm van bedrijf –
machinefabriek

(Bma/mp)

specifieke vorm van bedrijf –

machinefa-

briek/spuiterij

machinefabriek/spuiterij

(Bo) opslag
(Bs/d)

stucadoorsbedrijf

vervalt
en

specifieke vorm van bedrijf –

detailhandel

stucadoorsbedrijf en detailhandel

(Bt/an) timmerfabriek en aan-

specifieke vorm van bedrijf –

nemersbedrijf

timmerfabriek en aannemersbedrijf

(Btgg) technische groothandel

vervalt

en handel in gasflessen
(Btr) transportbedrijf
(W) Woondoeleinden

transportbedrijf
Wonen

(l) landhuis
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Geldende

aandui-

Naamgeving bestemming

Naamgeving aanduiding in het

ming uit het bestemmingsplan

bestem-

Geldende

ding/aanwijzing uit het bestemmingsplan Buitengebied,

in het bestemmingsplan
Buitengebied

bestemmingsplan Buitengebied

Buitengebied, eerste
herziening

eerste herziening
(a) voormalige agrarische be-

vervalt

drijfswoning
(k) kantoor toegestaan

Kantoor

(z) zonder gebouwen

vervalt

(r) ruimte voor ruimte woning

specifieke vorm van wonen –
ruimte voor ruimte woning.

(G) Garages en Berg-

Tuin

bijgebouwen

plaatsen
(WL) Woonschepenligplaats

Water - Woonschepenligplaats

(LG) Landgoed

Wonen – Landgoed
(oz) overdekt zwembad toege-

zwembad

staan
(t) tennisbaan toegestaan

tennisbaan

(z) zonder gebouwen
(M)

Maatschappelijke

doeleinden

vervalt
Maatschappelijk

(z) zonder gebouwen

vervalt

(Mat) atelier

atelier

(Mdk) diergeneeskundige kliniek

Specifieke vorm van maatschappelijk

–

diergeneeskundige

kliniek
(Mkd) kinderdagverblijf

kinderdagverblijf

(Mn) nutsvoorzieningen

nutsvoorziening

(Moc) opvangcentrum
(H) Horecadoeleinden

vervalt
Horeca

(w) uitsluitend bedrijfswoning

bedrijfswoning

(z) zonder gebouwen

vervalt

(zw) zonder bedrijfswoning

bedrijfswoning uitgesloten

(Hhc) hotel/cafe

specifieke vorm van horeca –
hotel/cafe

(Hhcr) hotel/cafe/restaurant

specifieke vorm van horeca –
hotel/cafe/restaurant

(Hhr) hotel/restaurant

specifieke vorm van horeca –
hotel/restaurant

(Hrps) hotel/cafe/recreatie en

specifieke vorm van horeca –

paardenstalling

hotel/cafe/recreatie en paardenstalling

(TC) Tuincentrum

Detailhandel

-

Tuincen-

trum
(z) zonder gebouwen
(MO) Molen
(dR)

Dagrecreatieve

doeleinden

vervalt
Bedrijf - Nutsvoorzieningen
Recreatie - Dagrecreatie

(z) zonder gebouwen

vervalt

(hl) hoogte lichtmasten

specifieke vorm van recreatie –
hoogte lichtmasten

(dRm) manege

Sport

manege

(dRts) tennisbanen

Sport

tennisbaan
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Geldende

aandui-

Naamgeving bestemming

Naamgeving aanduiding in het

ming uit het bestemmingsplan

bestem-

Geldende

ding/aanwijzing uit het bestemmingsplan Buitengebied,

in het bestemmingsplan
Buitengebied

bestemmingsplan Buitengebied

Buitengebied, eerste
herziening

eerste herziening
(dRvt) volkstuinen

volkstuin

(dRl) landschapspark

specifieke vorm van recreatie landschapspark

(vR)

Verblijfsrecrea-

Recreatie – Verblijfsrecre-

tieve doeleinden

atie
(vRk) kampeerterrein
(vRrA) recreatiewoningenstacaravanterrein

kampeerterrein
en

specifieke vorm van recreatie –
recreatiewoningen- en stacaravanterrein

(vRrB) recreatiewoningenterrein
(E) Erven

specifieke vorm van recreatie recreatiewoningenterrein
Wonen, zonder bouwvlak.
Deze wijze van bestemmen is ook gebruikt in het
ontwerpbestemmingsplan
Postzegelbestemmingsplan
Buitengebied

(T) Tuinen

Tuin

(N) Natuurdoeleinden

Natuur
(Ndr) extensieve dagrecreatie

specifieke vorm van natuur –
extensieve dagrecreatie

(Nrw) recreatiewoning

recreatiewoning

(Nvr) natuurkampeerterrein

kampeerterrein

(Nwaw) waterwinningswerken

milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

(GR) Groenvoorzieningen

Groen
(s) speeltoestellen

Speelvoorziening

(WA) Water

Water

(V)
den

Verkeer

Verkeersdoelein(Vo) opslagterrein

opslag

(Vp) parkeerterrein

parkeerterrein

(Vf) fietspad

specifieke vorm van verkeer fietspad

Archeologisch waarde-

Waarde - Archeologie

vol gebied
Leidingen

Primair

Hoofdaardgastransportleiding

Leiding – Gas

Gastransportleiding

Leiding – Gas

Watertransportleiding

Leiding - Water

waterkering-

Waterstaat - Waterkering

doeleinden
Molenbiotoop

vrijwaringszone – molenbiotoop

Overige aanduidingen
Cultuurhistorisch

waardevolle

cultuurhistorische waarden

bebouwing
Gebieden met een wijzigingsbe-

wetgevingszone - wijzigingsge-

voegdheid ex art. 11 WRO III

bied

t/m IV
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B i j l a g e

Bijlage

1:

Beschrijving

Natura

2000 -gebied

Kennemer-

land-Zuid
Kennemerland-Zuid is op 7 december 2004 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Het gebied is op 25 april 2013 door de staatssecretaris van het ministerie
van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied.
Het bevoegd gezag voor het gebied, de provincie Noord-Holland, is in 2012
gestart met het beheerplanproces. De verwachting is dat in de loop van 2014
het beheerplan in concept gereed is.
Er is reeds een rapport gereed waarin de huidige activiteiten in en om het
Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid worden beoordeeld op negatieve effecten op door Natura 2000 beschermde natuur. Stikstofemissie/depositie is
niet meegenomen in hethuidige gebruik aangezien dit in de Programmatische
Aanpak wordt meegenomen. De conclusie van het rapport is dat alle huidige
activiteiten zonder beperkingen doorgang kunnen vinden. Het gaat om het
natuurbeheer, de recreatie en de waterwinning in het gebied en het diverse
gebruik rondom het gebied, zoals de landbouw. Deze activiteiten hebben niet
geleid tot achteruitgang van de beschermde natuur sinds de aanwijzing van het
Natura 2000-gebied in 2004 en kunnen daarom gewoon worden voortgezet.
Het Natura 2000-gebied omvat (delen van) vier voormalige beschermde natuurmonumenten: Duinen bij Overveen, Duinen tussen Zandvoort en Aerdenhout, Duinen bij Vogelenzang en Huis te Manpad. Ingevolge artikel 15a, derde
lid, Natuurbeschermingswet 1998, heeft de bescherming van dat deel van het
gebied, dat zijn status als beschermd natuurmonument heeft verloren, mede
betrekking op de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de
ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis
van het gebied zoals bepaald in het van rechtswege vervallen besluit. Het deel
van Natura 2000-gebied dat binnen de gemeente is gelegen heeft betrekking
op het voormalig beschermde natuurmonument Duinen Vogelenzang.
Kennemerland-Zuid is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het
Noordzeekanaal. Het is een reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied,
dat grotendeels bestaat uit kalkrijke duinen. De overgang tussen de kalkrijke
jonge duinen en ontkalkte oude duinen ligt ter hoogte van Zandvoort. Dit levert een soortenrijke en kenmerkende begroeiing op, met duinroosvegetaties
in het open duin, duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, plasjes,
goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen van duinbossen. Vegetaties van
vochtige en natte duinvalleien komen met name voor ten zuiden van Zandvoort, waarvan het Houtglob de best ontwikkelde kalkrijke, natte duinvallei is.
Het areaal kalkrijk duingrasland is vooral rondom Zandvoort groot. Hier komen
voorbeelden van het zeedorpenlandschap voor. De oudere duinen van het
zuidoostelijk gedeelte herbergen goed ontwikkeld kalkarm duingrasland. Ook
zijn in het zuidelijke puntje en ter hoogte van Zandvoort paraboolduincomplexen aanwezig. Het Kennemerstrand is de enige locatie langs de Hollandse
vastelandsduinen waar een jonge strandvlakte met embryonale duinen en een
uitgestrekte oppervlakte met kalkrijke duinvalleien aanwezig is. Aan de bin-

nenduinrand zijn diverse landgoederen aanwezig. Hier zijn een aantal oude
buitenplaatsen gelegen, die voor een aanzienlijk deel zijn bebost met naaldbos
en loofbos, waaronder oude bossen met rijke stinzenflora (ministerie van EZ).
In tabel 1 is een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura
2000-gebied Kennemerland-Zuid per zogenoemde habitattype en habitatsoort
opgenomen.
Tabel 1. Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid
(bron: Essentietabel Kennemerland-Zuid, ministerie van EZ)
doelstellingen
oppervlakte

kwaliteit

populatie

habitattypen
H2110
H2120

Embryonale duinen
Witte duinen

=
>

=
>

H2130A

Grijze duinen (kalkrijk)

>

>

H2130B
H2130C

Grijze duinen (kalkarm)
Grijze duinen (heischraal)

=
>

>
>

H2150

Duinheiden met struikhei

=

=

H2160
H2170

Duindoornstruwelen
Kruipwilgstruwelen

= (<)
= (<)

=
=

H2180A
H2180B

Duinbossen (droog)
Duinbossen (vochtig)

=
=

=
>

H2180C

Duinbossen (binnenduinrand)

=

=

H2190A
H2190B

Vochtige duinvalleien (open water)
Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

>
>

>
>

H2190C

Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

=

=

H2190D
H2110

Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)
Embryonale duinen

>
=

>
=

habitatsoorten
H1014
H1318

Nauwe korfslak
Meervleermuis

=
=

=
=

=
=

H1903

Groenknolorchis

>

>

>

=
>

: behoudsdoelstelling
: verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<) : aanwijzingsbesluit heeft “ten gunste van” formulering

Voor een eerste verkenning naar kansen op mogelijke significante effecten is
gebruik gemaakt van de Effectenindicator van het Ministerie van EZ. De effectenindicator geeft informatie over de gevoeligheid van soorten en habitattypen
voor de meest voorkomende storende factoren, gebaseerd op absolute getallen
voor biotische randvoorwaarden en kennis van ruimtelijke randvoorwaarden.
Deze informatie is indicatief. Hierna (figuur 1) is de opgave van de Effectenindicator voor het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid opgenomen.

Figuur 1. Opgave van de Effectenindicator voor Natura 2000 -gebied
Kennemerland-Zuid (bron: ministerie van EZ)
Tabel 2. Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof toegepast op habitattypen van het Natura 2000-gebied
Kennemerland-Zuid (bron: xxxxxxxxxxxxxxxx)
Habitattypen

Kritische depositiewaarde (Mol/N/ha/j)

H2110
H2120

Embryonale duinen
Witte duinen

1.429
1.429

H2130A

Grijze duinen (kalkrijk)

1.071

H2130B
H2130C

Grijze duinen (kalkarm)
Grijze duinen (heischraal)

714
714

H2150
H2160

Duinheiden met struikhei
Duindoornstruwelen

1.071
2.000

H2170

Kruipwilgstruwelen

2.286

H2180Abe
H2180Ao

Duinbossen (droog)
Duinbossen (droog)

1.071
1.429

H2180B

Duinbossen (vochtig)

2.214

H2180C
H2190A

Duinbossen (binnenduinrand)
Vochtige duinvalleien (open water)

1.786
2.143

H2190B
H2190C

Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

1.429
1.071

H2190D

Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)

>2.400

Groen = minder/niet gevoelig
Geel = gevoelig
Rood = zeer gevoelig

Gevoeligheid voor stikstof
Omdat met name voor het aspect stikstofdepositie op vele kilometers afstand
effecten zijn waar te nemen, is als eerste gekeken in hoeverre het Natura
2000-gebied gevoelig is voor stikstof.
Aan het deel van het Natura 2000-gebied dat binnen de gemeentegrens ligt, is
onder meer het habitattype H2130A Grijze duinen (kalkarm) toegekend. Zoals
uit bovenstaande tabel blijkt is dit habitattype zeer gevoelig voor stikstofdepositie.
De bestaande achtergronddepositie van stikstof ligt voor nagenoeg het gehele
Natura 2000-gebied boven de 1.000 Mol/N/ha/j. In figuur 2 is een kaart opgenomen met de achtergronddepositie van stikstof in 2013.

Figuur 2. Detail kaart stikstofdepositie (achtergrondwaarde) 2013
(bron: RIVM 2014)

Conclusie
Voor dit Natura 2000-gebied ligt de achtergronddepositie hoger dan de kritische depositiewaarde van het habitattype H2130A Grijze duinen (kalkarm). Dat
betekent dat elke toename, hoe gering ook, als een significant negatief effect
op het Natura 2000-gebied moet worden aangemerkt.
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1

I n l e i d i n g

1.1

Aanleiding
Voor het plangebied ‘Landal Dunimar’ geldt momenteel een beheersverordening. Er is een herziening van dit bestemmingsplan voor het plangebied ‘Landal
Dunimar’ noodzakelijk, omdat de beheerder van het terrein het voornemen
heeft de verblijfsrecreatievoorzieningen op het terrein te intensiveren. Het
betreft de bouw van een hoofdgebouw met een receptie, een zwembad, horecafaciliteiten en enkele overige voorzieningen. Voorts worden er 20 bungalows
bijgebouwd. De uitbreidingen vinden op het bestaande terrein plaats. Er is
geen sprake van fysieke uitbreiding van het terrein. Verder worden de bestaande voorzieningen voorzien van een actueel planologisch regime.
In dit rapport wordt het initiatief getoetst aan het geldend beleid. Het rapport
bevat voorts een beschrijving van het uitgevoerde onderzoek op basis waarvan
de afweging gemaakt kan worden aan het initiatief medewerking te verlenen.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied
Het Bungalowpark Dunimar ligt tussen de kernen Noordwijkerhout en De Zilk in
de gemeente Noordwijkerhout, direct ten westen van de Provinciale Weg
(N206) en direct ten zuiden van de Ruigenhoekerweg. Ten zuiden en westen
van het plangebied bevinden zich voornamelijk landbouwgronden voor de bollenteelt. Ten noorden, aan de overzijde van de Ruigenhoekerweg, ligt het
natuurduingebied Kennemerland-Zuid.
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5

Ligging en begrenzing plangebied (rode belijning)

In het plangebied bevindt zich een beheerderswoning, een receptiegebouw
alsmede 90 bungalows met enkele centrale parkeervoorzieningen en ontsluitingswegen. Tevens is sprake van een terrein dat voor recreatie- en verblijfsdoeleinden gebruikt kan worden. Er is een omgevingsvergunning voor het
bouwen verleend voor de bouw van extra bungalows en een motel met ondergrondse parkeergarage. Feitelijk zijn deze bouwwerken (nog) niet aanwezig.

6
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H u i d i g e

2

s i t u a t i e

In dit hoofdstuk is de huidige juridisch/planologische situatie beschreven van
het plangebied.
Vergunde en feitelijke situatie
-

Op 20 april 1999 is aan de toenmalig exploitant van het perceel vergunning verleend voor het bouwen van een motelbedrijf, omvattende een
hoofdgebouw tevens logeergebouw, een dienst-/bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken (120 bungalows). Daarvan zijn 90 geschakelde
bungalows gerealiseerd.

-

Van de 90 bungalows zijn 80 in eigendom van particuliere eigenaren en
tien in eigendom van de Ontwikkelingsmaatschappij Dunimar B.V. In totaal zijn er 79 bungalows al dan niet continu in de verhuur. De gemiddelde verblijfsduur van de gasten in de bungalow is 5,2 dagen.

Planologische situatie
Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad voor het gehele terrein van
Dunimar de beheersverordening ‘Ruigenhoekerweg/Bungalowpark Dunimar’
vastgesteld. Deze is op 21 december 2013 in werking getreden.
Het gehele terrein van Dunimar is aangeduid als besluitvlak. Daarnaast rusten
op het terrein de subbestemmingen Archeologie I en Archeologie 2. Volgens
pagina vijf van de toelichting bij de beheersverordening is binnen het besluitvlak de bestaande situatie uitgangspunt. De bestaande situatie betreft volgens
de toelichting functies en bebouwing die op de inventarisatiekaart zijn opgenomen alsmede de bouwtekeningen die als bijlagen bij de regels zijn gevoegd.
Dat betekent dat de inventarisatiekaart in dit geval deel uitmaakt van de verbeelding.
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Inventarisatiekaart

beheersverordening

‘Ruigenhoeker-

weg/Bungalowpark Dunimar’

8
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Op de inventarisatiekaart hebben de bungalows de aanduiding ‘bungalow’
gekregen. Een deel van de op de inventarisatiekaart weergegeven bungalows
heeft de aanduiding ‘vergund, maar feitelijk nog niet gerealiseerd’ gekregen.
Dit betekent dat op de reeds gebouwde bungalows nu de bestemming Bungalow rust.
Onder een bungalow wordt verstaan: Een gebouw bestemd voor tijdelijk recreatief verblijf door een persoon, (deel van een) gezin of een groep mensen en
dat niet fungeert als hoofdverblijf.
Op grond van artikel 3.1, onder a, van die regels mogen de in het besluitgebied
gelegen gronden en bestaande bouwwerken worden gebruikt overeenkomstig
het bestaande gebruik, zoals aangegeven op, de als bijlage 1 van voornoemde
beheersverordening, bijgevoegde inventarisatiekaart.
Onder bestaand gebruik wordt ingevolge artikel 1.10, onder a, van de regels
verstaan: Het gebruik van de gronden en bouwwerken dat op het tijdstip van
vaststelling van de verordening:
1.

aanwezig is;

2.

is toegestaan krachtens een bouwvergunning/een omgevingsvergunning
voor het gebruik; onder gebruik valt niet het gebruik dat reeds in strijd
was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen
de overgangsbepalingen van dat plan.

Op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1981’ rustte op het hele
terrein de bestemming Horecabedrijf B (B). Ingevolge artikel 24, lid A, van de
planvoorschriften van dat bestemmingsplan waren de gronden bestemd voor
een motelbedrijf. Aangezien een hoofdgebouw, dat als logeergelegenheid of
passantenhotel kan fungeren, wel is vergund, maar (nog) niet is gebouwd, kan
het geheel van de ter plaatse aanwezige bouwwerken niet als motelbedrijf
worden aangemerkt, hetgeen in strijd moet worden geacht met de bestemming Horecabedrijf B, zoals uitgewerkt in artikel 24 A tot en met C.
Het gebruik van de gebouwde bungalows, waar gemiddeld 5,2 dagen recreatief
wordt verbleven, is niet in overeenstemming met die bestemming, omdat dit
gebruik noch als het bieden van logeergelegenheid voor weggebruikers (op
doorreis), noch als dat van een passantenhotel kan worden aangemerkt. Dit
brengt met zich mee dat het gebruik niet is toegestaan op basis van de verleende bouwvergunning, waardoor sprake is van strijd met de regels van de
beheersverordening.
Conclusie
Dit brengt met zich mee dat de gemeente het feitelijk gebruik van de bungalows alsnog juridisch-planologisch wenst te regelen en de realisatie van een
hoofdgebouw voor deze functie mogelijk wordt, zoals reeds beoogd was met
vaststelling van de beheersverordening.

856.00.01.00.00 - Ruimtelijke Onderbouwing Ruigenhoekerweg/Bungalowpark Dunimar 17 november 2015

9

3

B e l e i d s k a d e r

In dit hoofdstuk wordt, voor zover relevant, het beleidskader toegelicht, waarbinnen onderhavige ontwikkeling moet passen, en getoetst aan het voornemen.

3.1

Rijksbeleid
3 . 1 . 1

Structuurvisie

Infrastructuur

en Ruimte

(2012)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. De structuurvisie vervangt onder meer de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040 en de Mobiliteitsaanpak. Verschillende
nationale belangen zijn opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro) die samen met de structuurvisie in procedure is gebracht.
Hiermee worden de belangen geborgd.
In de SVIR geeft de Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en op de manier waarop zij hiermee om zal
gaan. Daarmee biedt het een kader voor beslissingen die de Rijksoverheid in de
periode tot 2028 wil nemen, om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar
en veilig te houden. In de structuurvisie maakt het Rijk helder welke nationale
belangen zij heeft in het ruimtelijke en mobiliteitsdomein en welke instrumenten voor deze belangen door de Rijksoverheid worden ingezet.
Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren.
Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten
en richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en
het behartigen van de nationale belangen. De Rijksoverheid brengt het aantal
procedures en regels stevig terug en brengt eenheid in het stelsel van regels
voor infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en monumenten.
Conclusie
Door het nationale karakter van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en
de kleine schaal van onderhavige ontwikkeling, heeft het bouwplan geen direct
raakvlak met dit nationaal beleid. Derhalve luidt de conclusie dat het bouwplan in overeenstemming is met de SVIR.
De nationale ruimtelijke belangen zijn geborgd in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro) en Regeling algemene regeling ruimtelijke ordening (Rarro).
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3 . 1 . 2

Besluit algemene regels

ruimtelijke orde-

ning (2011)

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk,
op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten genomen. Het
betreft het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening, inclusief de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro en Rarro). Deze twee besluiten zijn verschillend van aard (procesmatig versus beleidsmatig):
-

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de verantwoordelijkheid van het Rijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening

juridische

kaders

aan

de

processen

van

ruimtelijke

belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende overheden
(o.a. nationaal belang 13 uit de SVIR). De ‘ladder van duurzame verstedelijking’ is in 2012 opgenomen in het Bro. Op de procesmatige vereisten waaraan deze ontwikkeling moet voldoen, wordt teruggekomen in
hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk komt de planologische en milieuhygiënische uitvoerbaarheid aan bod.
-

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de
juridische kaders die nodig zijn om het vigerend ruimtelijk rijksbeleid te
borgen. Het Barro is vastgesteld op 22 augustus 2011 en in werking getreden op 30 december 2011. Op 1 oktober 2012 is een wijziging van het
Barro vastgesteld. Het kabinet heeft in de genoemde SVIR vastgesteld
dat voor een beperkt aantal onderwerpen, bijvoorbeeld voor defensie
en waterveiligheid, de bevoegdheid om algemene regels te stellen moet
worden ingezet. Het gaat daarbij om het beschermen van de nationale
belangen. Deze algemene regels, vastgelegd in het Barro, werken zoveel
mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Slechts
daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Naar aanleiding van
een advies van de Raad van State voorziet het Barro ook in een bij dit
besluit behorende ministeriële regeling (Rarro). In deze regeling is de
begrenzing opgenomen van de gebieden uit een aantal titels uit het Barro waarvoor een reservering of een vrijwaring geldt. De aanduiding van
deze gebieden is opgenomen in het Barro.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de onderhavige ontwikkeling passend is binnen
de regels zoals gesteld in het Barro en de Rarro.
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3.2

Provinciaal beleid
3 . 2 . 1

Visie Ruimte en

Mobiliteit

Inleiding
Op 9 juli 2014 is de Visie Ruimte en Mobiliteit (hierna: VRM) door de provincie
Zuid-Holland vastgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen sturing aan de ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Hoofddoel van de VRM is het scheppen van voorwaarden voor een economisch
krachtige regio. Dit betekent: ruimte bieden om te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. De VRM
bevat een nieuwe sturingsfilosofie. De kern van deze filosofie is:
-

ruimte bieden aan ontwikkelingen;

-

aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en mobiliteit;

-

allianties aangaan met maatschappelijke partners;

-

minder toetsen op regels en meer sturen op doelen.

De VRM bestaat uit vier documenten, te weten: de Visie ruimte en mobiliteit,
de Verordening ruimte 2014, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit.
Vier thema's
In de VRM zijn vier thema's onderscheiden:
1.

beter benutten en opwaarderen van wat er is;

2.

vergroten van de agglomeratiekracht;

3.

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;

4.

bevorderen van de verandering naar een water- en energie-efficiënte
samenleving.

Ruimtelijke kwaliteit
De ontwikkeling van verblijfsrecreatie wordt, net als andere ruimtelijke ontwikkelingen, in de eerste plaats gestuurd via het handelingskader ruimtelijke
kwaliteit. Bestaande verblijfsrecreatiecomplexen zijn opgenomen op de kwaliteitskaart via de laag van de occupatie. Tevens zijn voor verblijfsrecreatie
specifieke richtpunten benoemd. Eventuele nieuwe ontwikkelingen worden
niet op kaart opgenomen, maar zijn gehouden aan het handelingskader ruimtelijke kwaliteit. Dat betekent dat gemeenten of andere initiatiefnemers niet
gebonden zijn aan vooraf vastgelegde zoeklocaties. Wel is bij een nieuwe ontwikkeling (uitbreiding of herstructurering bestaande complexen of ontwikkeling van een nieuw complex) het handelingskader ruimtelijke kwaliteit van
toepassing, waarbij de mogelijkheden en kwaliteitseisen afhankelijk zijn van
de aard, omvang en locatie van de ontwikkeling.
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Visie

ruimte

en

mobiliteit

(uitsnede

kaart

zes)

met

ligging

plangebied (rode cirkel)

De provincie wil in een aantal gebieden specifieke waarden in stand houden
omdat ze landschappelijk, ecologisch of qua gebruikswaarde bijzonder en
kwetsbaar zijn. De instandhouding van deze waarden vraagt om toegespitste
vormen van bescherming en ontwikkeling. Ruimtelijke ontwikkelingen in deze
gebieden zijn mogelijk, maar met inachtneming van de specifieke waarden
naast de generieke bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.
Voor het plangebied gelden de volgende specifieke waarden:
-

openbare recreatiegebieden, vanwege hun onmisbare bijdrage aan de
leef- en vestigingskwaliteit in zowel het stedelijk als het landelijk gebied;

-

groene buffers, vanwege hun belang voor de identiteit, geleding en
leefkwaliteit van het stedelijk gebied.

Recreatiewoningen
Voor recreatiewoningen geldt dat deze ook als zodanig gebruikt worden. Zij
voldoen meestal noch naar locatie, noch functioneel aan de eisen voor reguliere woningen en worden ook niet meegewogen in de ramingen van de woningbehoefte. Permanente bewoning van recreatiewoningen wordt beschouwd als
een onwenselijke ontwikkeling.
3 . 2 . 2

Verordening Ruimte

In samenhang met de structuurvisie, is ook de Verordening Ruimte (2014) opgesteld. De regels in deze verordening zijn bindend en werken door in alle
bestemmingsplannen van de gemeente.
De provincie heeft in de Verordening Ruimte voor het plangebied geen specifieke regels opgenomen. Wel geldt de ladder voor duurzame verstedelijking
voor het gehele provinciale grondgebied alsmede algemene regels voor nietagrarische bedrijven en andere bestaande niet-agrarische bebouwing op gronden buiten bestaand stads- en dorpsgebied. Verder zijn nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen toegestaan, mits voldaan wordt aan de regels met betrekking
tot ruimtelijke kwaliteit. Hiermee dient bij de planontwikkeling rekening gehouden te worden.
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3.3

Regionaal beleid
3 . 3 . 1

Holland Rijnland: Regionale structuurvisie
2020

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland werkt namens en voor de 15 gemeenten in de gelijknamige regio, te weten: Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude (totaal bijna 525.000 inwoners). Doelstelling van Holland Rijnland is de
kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven
en instellingen in het gebied te bevorderen. Holland Rijnland biedt het kader
waarbinnen de gemeenten op deze terreinen kunnen samenwerken om efficiencyvoordelen te behalen, overleg en afstemming te plegen en streekbelangen te behartigen.
Conclusie
Het plangebied is in de regionale structuurvisie niet afzonderlijk behandeld.
3 . 3 . 2

Intergemeentelijke

Structuurvisie Green-

port (ISG)

De raden van de zes Greenportgemeenten hebben op 10 december (Hillegom)
en op 17 december 2009 (Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek
vastgesteld. De structuurvisie vervangt het 'Pact van Teylingen' en het 'Offensief van Teylingen'. De ISG is voor de Greenportgemeenten van de Duin- en
Bollenstreek een wettelijk zelfbindend kader voor gewenste ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied tot 2030 en geldt als toetsingskader voor toekomstige bestemmingsplannen.
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) B.V. geeft samen met de aandeelhoudende Greenportgemeenten verder vorm aan de inhoud en uitvoering
van het meerjarenprogramma, dat voortvloeit uit de ISG. De ISG is gericht op
het creëren van een vitale Greenport met een vitaal landschap. Hiervoor zijn
de volgende ambities en uitgangspunten opgesteld:
1.

de economische herstructurering van de Greenport centraal staat;

2.

de gemeenten de herstructureringsopgave zullen combineren met landschapsverbetering;

3.

de gemeenten verdergaande verrommeling van het landschap tegengaan;
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4.

met het uitvoeren van de woningbouwopgave, zoals in de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek overeen is gekomen, de maximale woningbouwbijdrage van de Duin- en Bollenstreek bereikt is;

5.

de gemeenten het areaal aan eersteklas bollengrond van 2.625 ha duurzaam moeten handhaven, hoewel zij met het herstructureringsproces
tijdelijke krimp onder nader te bepalen voorwaarden (waaronder harde
tijdgebonden compensatiegaranties) toestaan;

6.

primaire greenportfuncties, zoals bollencluster, vaste planten, bloemencluster en toerisme (inclusief greenportgerelateerde handel en
dienstverlening), krijgen bij conflicterende ruimteclaims prioriteit boven niet primaire greenportfuncties, zoals overige landbouw en veeteelt.

Conclusie
Na vaststelling (december 2009) is de Intergemeentelijke Structuurvisie
Greenport het wettelijk toetsingskader bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen voor het buitengebied. Er is
met het onderhavige plan geen sprake van uitbreiding van het grondgebruik
dat ten koste gaat van de primaire greenportfunctie. Onderhavige ontwikkeling
is derhalve niet in strijd met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport.

3.4

Gemeentelijk beleid
3 . 4 . 1

Beleidsnota toerisme en recreatie Noordwijkerhout (2007)

In oktober 2007 is de ‘Beleidsnota toerisme en recreatie Noordwijkerhout’
(2007) vastgesteld. In de beleidsnota wordt weergegeven welke visie de gemeente Noordwijkerhout heeft op het gebied van toerisme en recreatie en
welke acties daaraan gekoppeld zijn.
Uit de beleidsnota blijkt dat:
-

Noordwijkerhout het aanvragen van vergunningen en evenementen versoepelt;

-

Noordwijkerhout voor een goede bereikbaarheid gaat;

-

Noordwijkerhout zich versterkt regionaal op het gebied van wandelen en
fietsen;

-

Noordwijkerhout zich verbetert op het gebied van promotie;

-

Noordwijkerhout de mogelijkheid tot realisatie van camperplaatsen
onderzoekt;

-

16

Noordwijkerhout inzet op een toeristenmarkt.

856.00.01.00.00 - Ruimtelijke Onderbouwing Ruigenhoekerweg/Bungalowpark Dunimar 17 november 2015

Conclusie
Het bungalowpark Dunimar wordt in het desbetreffende beleid niet expliciet
benoemd. De ontwikkeling stuit niet op belemmeringen uit deze beleidsnota.
3 . 4 . 2

Beleidsvisie recreatiewoningen Noordwijkerhout

Op 24 mei 2005 is de ‘Beleidsvisie recreatiewoningen Noordwijkerhout’ vastgesteld. De beleidsvisie geeft aan binnen de gemeente Noordwijkhout hoe wordt
omgegaan met permanente bewoning van recreatiewoningen.
Conclusie
Het bungalowpark Dunimar wordt in het desbetreffende beleid niet expliciet
benoemd. De ontwikkeling stuit niet op belemmeringen afkomstig uit deze
beleidsvisie.
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4

O m g e v i n g s o n d e r z o e k e n

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (verder:
Bro) moet de gemeente in de toelichting op het bestemmingsplan een
beschrijving opnemen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij
het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met
de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan
vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten
en ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's ecologie,
landschap, verkeer, bodem, externe veiligheid, milieuzonering, geluid,
luchtkwaliteit en water.

4.1

Toetsing Besluit m.e.r.
Behalve aan de uitvoeringsaspecten bedoeld in de Awb en het Bro dient
ook te worden getoetst aan het Besluit m.e.r. Per 1 april 2011 is het
Besluit m.e.r gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn de
modernisering van de m.e.r wetgeving in 2010 en de uitspraak van het
Europese Hof van 15 oktober 2009. (HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C255/08 – Commissie vs. Nederland) Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om wel of geen
m.e.r. (-beoordeling) uit te voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst C en D zit, kan een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een kwetsbaar na
tuurgebied ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom per 1 april
2011 ook bij kleine bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.beoordeling nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine
projecten het milieu relatief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine
projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een MER nodig
is. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te
beoordelen of bij een project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke nadelige
milieugevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure worden
doorlopen. Met andere woorden dan is het opstellen van een MER nodig.
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Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald
te worden of de ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het
Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling in een kwetsbaar gebied
ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn.
In het plangebied wordt de realisatie van enkele bungalows en een centrale voorziening mogelijk gemaakt. De ontwikkeling dient getoetst te
worden aan activiteit D 10 uit de Bijlage bij het Besluit m.e.r. Deze
activiteit betreft de aanleg, wijziging of uitbreiding van vakantiedorpen
en hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen; permanente kampeer- en caravanterreinen of themaparken. In
het geval van een verblijfsrecreatieterrein is direct een m.e.r.beoordeling noodzakelijk als de activiteit gaat om een oppervlakte van
25 ha; een oppervlakte van 10 ha of meer in gevoelig gebied of 250.000
bezoekers of meer per jaar. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling ver beneden de drempelwaarden ligt zoals opgenomen in het
Besluit m.e.r.
Een voortoets is verricht naar de gevolgen van het project voor Natura
2000-gebieden. Indien significante gevolgen voor een Natura 2000gebied niet kunnen worden uitgesloten moet ingevolge artikel 19j,
tweede lid, van de Nbw 1998 een Passende Beoordeling aanwezig zijn,
voordat beslist kan worden over de vaststelling van het plan. Indien een
Passende Beoordeling opgesteld moet worden is ook MER nodig. Uit de
voortoets (paragraaf 4.3.1) blijkt dat de beoogde ontwikkelingen geen
negatieve effecten veroorzaken op Natura 2000-gebieden .
Zoals beschreven in de voorafgaande alinea’s zijn er geen 'belangrijke
nadelige milieugevolgen’ te verwachten en daarom is het niet noodzakelijk een Passende Beoordeling of m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

4.2

Ladder voor duurzame verstedelijking
Toetsingskader
Nationaal belang 13, zoals geformuleerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, vraagt om een zorgvuldige afweging en transparante
besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit
moet met behulp van de Ladder duurzame verstedelijking worden onderbouwd. Deze verplichte toetsing is vastgelegd in het Barro. Het Barro
verwijst naar het Bro; geformuleerd is dat deze toetsing een procesvereiste is bij alle nieuwe ruimtelijke besluiten en plannen ten aanzien van
bijvoorbeeld kantoorlocaties en woningbouwlocaties. Gemotiveerd dient
te worden hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien van het
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ruimtegebruik. De toetsing aan de Ladder duurzame verstedelijking
werkt volgens drie stappen:
1.

beoordeling door betrokken overheden of beoogde ontwikkeling
voorziet in een regionale en gemeentelijke behoefte voor bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen;

2.

indien er een vraag is aangetoond, beoordeling door betrokken
overheden of deze binnen bestaand stedelijk gebied kan worden
gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie
te benutten;

3.

indien herstructurering of transformatie binnen bestaand stedelijk gebied onvoldoende mogelijkheden biedt, beoordelen betrokken overheden of de ontwikkeling zo kan worden gerealiseerd dat
deze passend multimodaal ontsloten is of als zodanig wordt ontwikkeld.

Beoordeling en conclusie
Dit betekent voor de gemeente dat de noodzaak voor en mogelijkheden
om binnen dan wel buiten bestaand bebouwd gebied in een nieuwe ontwikkeling te voorzien, met hun voor- en nadelen tegen elkaar moeten
worden afgewogen.
Stap 1: Zoals in deze toelichting is aangegeven is op 20 april 1999 aan
toenmalige exploitant vergunning verleend voor het bouwen van een
motelbedrijf, omvattende een hoofdgebouw tevens logeergebouw, een
dienst/-bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken (120 bungalows).
Daarvan zijn 90 geschakelde bungalows gebouwd. Het plan voorziet dan
ook in een goede planologische regeling van reeds bestaande bouwmogelijkheden.
Aanvullend geldt dat een recreatiepark met vakantiebungalows geen
stedelijke functie betreft, maar een gebiedseigen functie voor het buitengebied. Hierdoor is er geen sprake van nieuwe (stedelijke) ontwikkeling en kan verdere toetsing aan de ladder achterwege blijven.
Stap 2 en 3: Aangezien het gaat om een project binnen het bestaande
recreatieve gebied, er uitsluitend gebruiksveranderingen plaatsvinden
en er geen sprake is van nieuwe (stedelijke) ontwikkelingen, zijn deze
stappen niet aan de orde.

4.3

Ecologie
In dit kader is het conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar effecten op
de natuurwaarden (soortenbescherming en gebiedsbescherming).
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4 . 3 . 1

Gebiedsbescherming

Een onderzoek naar de gebiedsbescherming is uitgevoerd (BügelHajema
Adviseurs, Voortoets Natuurbeschermingswet Uitbreiding Landal Dunimar Noordwijkerhout, 2015).
Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) dient de initiatiefnemer te onderzoeken in hoeverre deze ontwikkelingen kunnen
leiden tot (significant) negatieve effecten op beschermd Natura 2000gebied. Indien deze effecten op grond van dat onderzoek (het zogenaamde vooronderzoek) niet met wetenschappelijke zekerheid zijn uit
te sluiten, moet de initiatiefnemer een Passende Beoordeling opstellen.
Conclusie
De beoogde ontwikkelingen veroorzaken geen negatieve effecten op
Natura 2000-gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en natuurgebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Voorwaarde is wel dat de
bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels plaatsvinden.
Het is aan het bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland, om deze conclusie te bevestigen. De activiteit is op het punt van de Ecologische
Hoofdstructuur niet in strijd met de regelgeving omtrent de Ecologische
Hoofdstructuur. Het is aan het bevoegd gezag, het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, om deze visie te bevestigen.
De resultaten van de voortoets zijn als bijlage bij dit document gevoegd.
4 . 3 . 2

Soortenbescherming

Een onderzoek naar de soortenbescherming is uitgevoerd (BügelHajema,
Flora- en faunawet onderzoek uitbreiding Landal Dunimar Noordwijkerhout, 2015).
Uit het onderzoek komt naar voren dat het plangebied een beperkte
natuurwaarde kent. Desondanks zijn binnen het plangebied enige beschermde soorten aanwezig en te verwachten. In het kader van de Flora- en faunawet zijn de navolgende aspecten van belang.
Er is een zeer geringe kans dat in het receptiegebouw verblijfplaatsen
van vleermuizen aanwezig zijn. Omdat het bestaande receptiegebouw
alleen intern verbouwd wordt, worden mogelijke verblijfplaatsen van
vleermuizen niet aangetast. Om deze reden bestaat er geen noodzaak
hiernaar nader onderzoek uit te voeren. Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen treden niet op.
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In het struweel op sommige terreindelen van het plangebied kunnen
vogels in de bomen en struiken tot broeden komen. Alle inheemse vogelsoorten zijn streng beschermd. Voor de broedvogels binnen het plangebied geldt dat de nesten alleen beschermd zijn als ze in gebruik zijn
ten behoeve van het uitbroeden van de eieren en het grootbrengen van
de jongen, dus tijdens het broedseizoen. Voor het verstoren en vernietigen van in gebruik zijnde nesten kan in eerste instantie geen ontheffing
worden verkregen. Bij de planning en uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden dient daarom voldoende rekening te worden gehouden met
het broedseizoen van vogels om zo een verbodsovertreding van de Floraen faunawet te voorkomen. Omdat het gebied waar vogels tot broeden
kunnen komen heel beperkt is, kan ook tijdens het broedseizoen worden
gewerkt onder de voorwaarde dat het gebied vooraf aan de werkzaamheden wordt onderzocht op eventuele aanwezigheid van nesten. Indien
de initiatiefnemer/uitvoerder bij de planning en uitvoering van de
werkzaamheden voldoende rekening houdt met broedvogels, kan een
verbodsovertreding ten aanzien van broedvogels (artikel 11 en 12 van de
Flora- en faunawet) worden voorkomen.
Conclusie
Met inachtneming van de hierboven genoemde opmerkingen ten aanzien
van vleermuizen en broedvogels vormt de Flora- en faunawet geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

4.4

Water
De laatste jaren is het inzicht gegroeid dat, mede gezien de klimaatveranderingen, op een duurzamer wijze met het waterbeheer dient te worden omgegaan. De speerpunten voor een duurzaam waterbeheer zijn
het minimaliseren van wateroverlast, het realiseren van voldoende waterberging, het afkoppelen van verhard oppervlak en het voorkomen van
diffuse verontreinigingen door toepassing van duurzame bouwmaterialen.
Waterschapsbeleid
Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan 4 (WBP) van
het Hoogheemraadschap van Rijnland van toepassing zijn. In dit plan
geeft het Hoogheemraadschap aan wat haar ambities voor de komende
planperiode zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden
getroffen. Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen het accent op de
uitvoering. De drie hoofddoelen zijn: veiligheid tegen overstromingen,
voldoende water en gezond water. Wat betreft veiligheid is cruciaal dat
de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn en blijven en dat rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat
betreft voldoende water gaat het erom het complete watersysteem
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goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij
wil het Hoogheemraadschap dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer
lokale en hevigere buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelstijging. Het WBP sorteert voor op deze ontwikkelingen.
Waterbeheer en watertoets
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de
waterbeheerder over een ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt
voorkomen dat de ruimtelijke ontwikkeling in strijd is met het duurzaam
waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het
Hoogheemraadschap van Rijnland, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer.
Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede
nieuwe Beleidsregels. In deze Beleidsregels is het beleid van het Hoogheemraadschap nader uitgewerkt. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de
totstandkoming van de Waterwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn aan deze Keur
bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van het water in de bodem.
De 'Keur en Beleidsregels' maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheerder met
wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor:
-

waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden);

-

watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten en beken);

-

andere waterstaatswerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen).

De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of
bij de bovengenoemde waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen uitvoeren,
bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen in kwetsbare
gebieden, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van water naar
het oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet zonder
ontheffing van het Waterschap gebouwd en opgeslagen mag worden. De
toestemming voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is geregeld in
de watervergunning.
Hiermee is de Keur een belangrijk middel om via vergunningsverlening
en handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen.
In artikel 3.1.4. van de Keur is bepaald dat het zonder vergunning van
het bestuur verboden is in het beheergebied van Rijnland:
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-

in door het bestuur op kaart aan te geven gebieden werkzaamheden te verrichten als gevolg waarvan een toename van de kwel of
wegzijging van het grondwater zal ontstaan;

-

gebouwen, bouwwerken en dergelijke te plaatsen, onbebouwde/onverharde grond te verharden en werkzaamheden te verrichten als gevolg waarvan neerslag versneld tot afvoer komt:
a. indien daarbij meer dan 500 m² onverharde grond wordt bebouwd of verhard; of
b. indien sprake is van meerdere te ontwikkelen min of meer
aaneengesloten bouwplannen met een gezamenlijke oppervlakte van 500 m²; of
c. indien het nieuw aan te leggen verhard oppervlak meer dan
10% van het oppervlak van het betreffende peilvak beslaat; of
d. het betreffende watersysteem de toename van de piekafvoer
als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak met
minder dan 500 m² niet kan verwerken.

-

werken te maken of te hebben of handelingen te verrichten die
direct of indirect verzilting kunnen veroorzaken of bevorderen.

In het kader van de Watertoets merkt het Hoogheemraadschap van Rijnland op dat (onderdelen van) het plan vergunningplichtig is op grond van
de Keur van Rijnland. Bij de realisatie van het project zal een watervergunning aangevraagd moeten worden bij het Hoogheemraadschap.
Huidige situatie waterhuishouding
Het plangebied ligt in het landelijk gebied van Noordwijkerhout. In het
plangebied zijn geen knel- en aandachtspunten inzake de waterkwaliteit
en de waterkwantiteit bekend.
Het hemelwater dat in het plangebied neerkomt op het onverharde
oppervlak wordt opgenomen in de bodem door middel van infiltratie.
Toekomstige situatie waterhuishouding
Waterkwantiteit
Bij een toename in verharding dient deze toename gecompenseerd te
worden door de aanleg van functioneel open water. Volgens de eis van
het hoogheemraadschap dient bij een toename in verharding van meer
dan 500 m2 15% van deze toename gecompenseerd te worden.
Met de voorliggende ontwikkeling wordt een bungalow, twee bergingen,
een hoofdgebouw en bestratingen/parkeerplekken gerealiseerd. In de
onderstaande tabel is de toename van de verharde oppervlakte weergegeven.
Tabel1. Toename van de verharde oppervlakte
Onderdeel

Omschrijving oppervlakte

Oppervlak
nieuw [m²]

Bungalow 6 pers.

8 stuks x 60 m² stuk

480

Bungalow 8 pers.

4 stuks x 80 m² stuk

320
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Onderdeel

Omschrijving oppervlakte

Oppervlak
nieuw [m²]

Bungalow 12 pers.

4 stuks x 100 m² stuk

400

Berging
lows

2 stuks x 45 m² stuk

90

bunga-

Hoofdgebouw

1 stuk

Bestrating

bestrating/parkeerplekken

Totaal

900
3.100
5.290

In totaal wordt 5.290 m² nieuw verhard oppervlak toegevoegd. Voor de
compensatie van verhard oppervlak geldt een drempel van 500 m²,
hierdoor dient 15% van het meerdere gecompenseerd te worden. In
totaal 719 m² ((5.290-500)x15%).
Waterkwaliteit
Voor de bouw van de nieuwe gebouwen worden duurzame, nietuitloogbare bouwmaterialen toegepast (dus geen zink, lood, koper en
PAK's-houdende materialen) om diffuse verontreiniging van water en
bodem te voorkomen.
Afvalwaterketen en riolering
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het
voor nieuwbouw verplicht een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen
zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terechtkomt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke
riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden:
-

hemelwater vasthouden voor benutting;

-

(in-)filtratie van afstromend hemelwater;

-

afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater;

-

afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI.

Conclusie
Door de voorliggende ontwikkeling wordt het verhard oppervlakte vergroot. De vergroting is dusdanig groot dat compensatie in de vorm van
oppervlaktewater plaats dient te vinden. Binnen het plangebied Dunimar wordt de compensatie gerealiseerd door in het noordelijk gedeelte
van het plangebied nieuw oppervlaktewater aan te leggen.

4.5

Bodem
Toetsingskader
Het landelijk beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt
dient te zijn voor de beoogde functie. Met andere woorden, de bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico opleveren voor de gebruikers
van de bodem. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste
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bodemkwaliteit. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of
herinrichting wordt voorzien, dient de bodemkwaliteit door middel van
een bodemonderzoek in beeld te worden gebracht. Indien op grond van
historische informatie blijkt dat in het verleden bodembedreigende
activiteiten hebben plaatsgevonden, dan dient een volledig verkennend
bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten kan vervolgens worden nagegaan of er vervolgmaatregelen
getroffen moeten worden, zoals een nader onderzoek of eventueel een
(functiegerichte) sanering.
Onderzoek
Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen
als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor
de nieuwe of aangepaste bestemming. Een verkennend bodemonderzoek
is uitgevoerd (Econsultancy, Verkennend bodemonderzoek Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout, 24 juli 2015, project NOO.BHA.NEN).
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie ‘grootschalig
onverdacht’ (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand. De
ondergrond bestaat uit zwak siltig, matig fijn zand. Op wisselende dieptes is zowel de bovengrond als de ondergrond bovendien zwak grindig.
De bovengrond is plaatselijk matig tot sterk puinhoudend. Verder zijn er
zintuiglijk in het opgeboorde materiaal geen verontreinigingen waargenomen. De puinhoudende bovengrond is licht verontreinigd met PCB en
PAK. In de zintuiglijk schone bovengrond en in de ondergrond zijn analytisch geen verontreinigingen geconstateerd. In het grondwater zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond.
Conclusie
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als ‘onverdacht’ kan worden beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, niet geheel bevestigd. Gelet op de aard en mate van
verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en
bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem géén belemmeringen voor de herinrichting van de onderzoekslocatie. Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt,
kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk
van toepassing.
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4.6

Landschap en cultuurhistorie
De ruimtelijke opbouw van het landschap van Duin- en Bollenstreek
wordt in basis bepaald door een drietal strandwallen. Deze strandwallen, die zich evenwijdig aan de kust uitstrekten, vormen de restanten
van de oude duinen die na de ijstijden, ongeveer 4.500 jaar geleden,
ontstonden. Omdat deze strandwallen natuurlijke hoogtes vormden, zijn
dit de locaties waar de eerste bewoners zich vestigden. Hier bevinden
zich de oorspronkelijke bebouwing en wegen. Ook de latere watergangen en vaarten volgen deze structuur en liggen parallel aan of haaks op
de oude strandwallen.
Zeer karakteristiek en uniek van omvang, is het langgerekte open bollenteeltgebied op de lager gelegen strandvlakten en afgegraven binnenduinen dat op de meeste plaatsen een scherpe overgang vormt met de
hoger gelegen (deels) beplante duinen en strandwal.

Cultuurhistorische waardenkaart provincie Zuid-Holland met
ligging plangebied (blauwe cirkel)

In het buitengebied is aan de hand van het patroon van in een lange rij
achter elkaar gelegen nederzettingen de ligging van de strandwallen
duidelijk te volgen. De van oorsprong agrarische nederzettingen ontwikkelden zich vaak verder als wegdorpen langs de over de zandrug lopende
wegen. Het plangebied zelf heeft een hoge waarde (landschap) als onderdeel van de strandwallen. Direct aansluitend aan het plangebied is
een contrastzone opgenomen als landschappelijke contrastzone tussen
de strandwal en de langgerekte open bollenteeltgebied op de lager gelegen strandvlakten en afgegraven binnenduinen.
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De onderhavige ontwikkeling ziet niet toe op een aantasting van deze
cultuurhistorische waarden.
Gebouwen
Er zijn geen gebouwen in het plangebied aanwezig die als gemeentelijkof rijksmonument zijn aangewezen en derhalve essentiële cultuurhistorische waarden in het gebied vormen.

4.7

Archeologie
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout ligt het plangebied in een gebied met een hoge archeologische
verwachting vanaf het Neolithicum (AWV 3). In deze gebieden dient bij
planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening, bij een plangebied groter dan 100 m² en bodemingrepen dieper dan 30 cm - mv,
vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek te worden
uitgevoerd. Een archeologisch onderzoek is uitgevoerd (Econsultancy,
Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek, Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout, 13 juli 2015, project NOO.BHA.ARC).
Resultaten inventariserend veldonderzoek
Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) blijkt dat de bodemopbouw bestaat uit zwak siltige, matig
fijne tot zeer fijne, kalkrijke zanden met kleine schelpresten. Het betreffen strandzandafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort. Er hebben reeds vergaande bodemverstoringen
plaatsgevonden, waardoor het van nature gevormde bodemprofiel volledig is verstoord dan wel weggegraven. In het zuidelijke deel van het
plangebied zijn bodemverstoringen waargenomen tot gemiddeld 150 cm
- mv. De geroerde/verstoorde grond bestaat uit grijs tot licht beigegrijs
gekleurd, zwak siltig, zeer fijn kalkrijk zand. Alleen de bovenste 10 cm
is zeer beperkt humeus. Vermoedelijk gaat het om opgebracht zand,
aangevoerd tijdens de inrichting van het terrein als recreatiepark.
In het centrale en noordelijke deel van het plangebied is de verstoringsdiepte beperkt tot gemiddeld 50 cm - mv, maar ook hieronder vindt een
scherpe overgang plaats direct naar de C-horizont. Het van nature gevormde bodemprofiel is volledig vergraven. Al het opgeboorde materiaal
is kalkrijk en bevestigt dat de door relatief zuur regenwater ontkalkte
top van de oorspronkelijke strandwal is afgegraven en dat door het gebruik van het terrein al reeds diepe bodemverstorende ingrepen hebben
plaatsgevonden. In de diepere ondergrond zijn geen door duinzand begraven bodems waargenomen tot in ieder geval een diepte van 4 m mv.
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Het opgeboorde materiaal is geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. In geen van de boringen zijn archeologisch
relevante indicatoren waargenomen.
Conclusie
Op basis van het ontbreken van een intacte bodemopbouw en het ontbreken van archeologische indicatoren kan worden geconcludeerd dat
archeologische waarden niet (meer) worden verwacht binnen het plangebied. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is
weergegeven tijdens het bureauonderzoek, wordt door het booronderzoek alleen bevestigd wat betreft de landschappelijke ligging van het
plangebied. Door de waarschijnlijk diverse bodemverstorende ingrepen
die hebben plaatsgevonden, het ontbreken van mogelijk oudere bewoningsniveaus in de diepere ondergrond en het verder ontbreken van
archeologisch vondstmateriaal, wordt de verwachting niet bevestigd wat
betreft het te verwachten bodemprofieltype en de archeologie. De hoge
archeologische verwachtingswaarde voor het plangebied zoals aangegeven op de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout,

kan

bijgesteld

worden

naar

een

lage

archeologische

verwachtingswaarde.
Selectieadvies
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van
archeologische waarden en de verstoorde bodemopbouw binnen het
plangebied adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande
bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg
(AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden.

4.8

Externe veiligheid
Beleid en normstelling
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar
verschillende aspecten te worden gekeken, namelijk:
-

bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben
voor de externe veiligheid;

-

vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door
buisleidingen.

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee
aspecten van belang, te weten het plaatsgebonden risico (PR) en het
groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk
wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil
zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een
bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt
de kans per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang
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overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen
betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. Het bevoegd gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of
de oriëntatiewaarde overschrijdt.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040)
aan de gemeenten duidelijkheid te bieden over de maximale risico’s die
het transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Die maximaal
toelaatbare risico’s worden met de bijbehorende risicozones voor alle
relevante spoor-, weg- en vaarwegtrajecten in tabellen vastgelegd. Het
Basisnet bestaat uit drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg en
Basisnet Water.
Doelen van het Basisnet zijn:
-

gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren tussen de belangrijkste
industriële plaatsen in Nederland en het buitenland, ook in de
toekomst;

-

risico’s voor omwonenden langs de routes binnen wettelijke grenzen houden;

-

duidelijkheid verschaffen aan gemeenten over waar wel/niet
gebouwd mag worden.

Besluit externe veiligheid buisleidingen
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. In dat besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering
uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij de toetsing van externe veiligheidsrisico's van buisleidingen
al enkele jaren rekening gehouden met deze risicobenadering.
Omgevingsvisie Externe Veiligheid Holland Rijnland
Om inhoud te geven aan het externe veiligheidsbeleid en om keuzes te
maken over de uitvoering ervan is de Omgevingsvisie Externe Veiligheid
Holland Rijnland (Milieudienst West-Holland, d.d. maart 2008) opgesteld. Hierin wordt het externe veiligheidsbeleid in de regio Holland
Rijnland voor de komende jaren vastgelegd. Deze nota is namens de
regio Holland Rijnland opgesteld door de Milieudienst West-Holland, in
samenwerking met de gemeenten van Holland Rijnland en de Regionale
Brandweer Hollands Midden.
Het uitgangspunt van deze nota is te streven naar dat niveau van veiligheid, dat voldoende bescherming biedt aan de inwoners van Holland
Rijnland én de economische en ruimtelijke ontwikkelingen niet onnodig
belemmert.
Onderzoek
Op grond van de risicokaart komt de volgende risicobron in of in de omgeving van het plangebied voor:
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-

bovengrondse propaantank, Ruigenhoekerweg 7.

Bovengrondse propaantank
De bovengrondse propaantank aan de Ruigenhoekerweg 7 heeft een PR
10-6 contour van 40 m. Deze contour overlapt alleen de woning aan de
Ruigenhoekerweg 7, die buiten het plangebied valt. Ervan uitgaande dat
de propaantank technische, organisatorische of functionele binding
heeft met die woning, gelden er geen belemmeringen.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe veiligheid. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg.

4.9

Verkeer
Door de uitbreiding van het aantal recreatiewoningen en de komst van
een receptie, horecafaciliteiten en zwembad neemt het verkeer van en
naar Dunimar toe. Aan de hand van CROW-publicatie 317 'Kencijfers
parkeren en verkeersgeneratie' (oktober 2012) is de verkeersgeneratie
van de uitbreiding berekend.
Op basis van deze publicatie is berekend dat het zwembad tussen de 28
en 33 ritten per etmaal genereert. De recreatiewoningen genereren
tussen de 52 en 56 ritten per etmaal.

Tabel 2. Verkeersgeneratie en parkeerbehoefte per functie Dun imar
aantal/grootte

functie

verkeersgeneratie
ritten/eenheid
min

totaal aantal ritten

max eenheid
2

84 m²

zwembad

33.1 39.1 100 m bassin

202 m²

horeca *)

onb

onb

100 m2 bvo

recreatie bungalows

2.6

2.8

woning

20

min

max

28

33

52

56

*) van horeca geeft de CROW-publicatie geen kencijfers wat betreft de verkeersgeneratie

In de genoemde publicatie zijn geen gegevens omtrent de verkeersgeneratie van restaurants opgenomen. Meestal wordt in dit geval een link
gelegd met het aantal benodigde parkeerplaatsen en de te verwachten
bezetting daarvan. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de situatie in
het weekend en de werkdagen.

32

856.00.01.00.00 - Ruimtelijke Onderbouwing Ruigenhoekerweg/Bungalowpark Dunimar 17 november 2015

Tabel 3. Verkeersgeneratie restaurant o.b.v. benodigde parkeerg elegenheid
periode

bezetting bezette park.pl. wisselingen per

verkeersgeneratie

park.pl

min

max

bezette park.pl

min

max

werkdag middag

40%

11

13

3

68

78

werkdag avond

90%

25

29

2

102

116

170

194

totaal
weekenddag overdag

55%

16

18

4

124

142

weekenddag avond

100%

28

32

2

113

129

238

271

totaal

Tezamen genereren alle nieuwe functies tussen de 249 en 283 ritten per
etmaal op de werkdagen en 317 tot 360 ritten op de weekenddagen. Dit
houdt in dat op weekdagen gemiddeld 287 ritten worden gegenereerd.
In een aantal gevallen worden het zwembad als het restaurant door
dezelfde bezoekers gebruikt. Daarnaast worden deze functies ook gebruikt door de bezoekers van het park. Dit houdt in dat de toename van
het verkeer aanzienlijk lager zal zijn. Ingeschat is dat de werkelijke
toename van het verkeer ongeveer 143 ritten per etmaal zal bedragen.
Conclusie
Gelet op de verwachte verkeersintensiteit op de Ruigenhoekerweg (ongeveer 1.800 mvt/etmaal) vormt deze toename geen bezwaar wat betreft de vlotte afwikkeling van het verkeer.

4.10

Geluid
4 . 1 0 . 1

Wegverkeerslawaai

Wet geluidhinder
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van recreatiewoningen, horeca en een zwembad. De Wet geluidhinder beschouwt gebouwen met dergelijke functies niet als geluidsgevoelige
gebouwen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient echter
wel akoestisch onderzoek plaats te vinden.
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen
zones. Bij de bouw van geluidsgevoelige objecten binnen deze zones
dient akoestisch onderzoek plaats te vinden. Dit geldt niet voor wegen
die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen
waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De zone in
binnenstedelijk gebied bedraagt 200 m uit de as van de weg.
Van belang in dit verband zijn de N206, de Ruigenhoekerweg en de Oosterduinen. De N206 kent een 80 km/uur regime en de Ruigenhoekerweg
en Oosterduinen een regime van 60 km/uur. Alle drie deze wegen ken-
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nen derhalve een zone en de te realiseren recreatiewoningen liggen
binnen de zones van deze wegen.
Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester
en wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone als ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 48 dB. Bij het voorbereiden van een plan dat geheel
of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen.
Indien de geluidsbelasting de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
van 48 dB te boven gaat, kunnen burgemeester en wethouders, mits
gemotiveerd, een hogere waarde vaststellen tot maximaal 53 dB (artikel
83 van de Wet geluidhinder).
Uitgangspunten verkeer
Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van de verkeersgegevens die
gebruikt zijn in het rapport Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Delfweg
e.o. Noordwijkerhout’ - Milieuonderzoek van 2013. Daarin is een inschatting opgenomen van de ontwikkeling van de verkeersintensiteit op
de betreffende wegen tot het jaar 2023. In onderstaande tabel zijn deze
gegevens weergegeven.
Tabel 4. Verkeersintensiteiten en samenstelling verkeer
wegvak

etm.
int

verdeling % per
uur dagperiode

verdeling % per
uur avondperiode

verdeling % per
uur nachtperiode

uur percentages

2023

li

li

li

dag

mv

zw

mv

zw

mv

1.36 96.52 2.67 0.81 89.01 8.42

zw

nacht

N206
Ruigenhoekerweg

15.500 91.49 7.15

2.57 6.56 3.03

1.15

1.811

82.36 12.91 4.73 91.70 6.73 1.57 80.35 13.60 6.05 6.85 2.98

0.73

Delfweg

4.091

84.26 10.93 4.81 91.89 6.00 2.11 82.63 11.56 5.81 6.87 2.93

0.73

N206 toerit

1.995

87.29 9.04

3.67 93.78 3.81 2.41 83.58 10.53 5.89 6.61 2.91

1.12

N206 afrit

887

82.60 12.50 4.90 90.33 6.02 3.65 78.38 15.03 6.59 6.72 2.71

1.06

N206 afrit
Oosterduinen

2.473

88.39 8.63

2.98 94.54 3.54 1.92 85.15 10.08 4.79 6.60 2.94

1.13

500

90.00 7.00

3.00 90.00 7.00 3.00 90.00 7.00

0.75

3.00 7.00 2.50

Berekeningen
Met behulp van Standaard Rekenmethode II (reken en meetvoorschrift
geluid, RMG 2012) zijn de 48, 53 en 58 dB geluidscontouren berekend.
Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt een aftrek op
de geluidsbelasting vanwege een weg toegepast. De toe te passen aftrek
van de geluidsbelasting van de gevel van woningen bedraagt over het
algemeen:
a.

2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid
van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;

b.

34

avond

5 dB voor de overige wegen;

856.00.01.00.00 - Ruimtelijke Onderbouwing Ruigenhoekerweg/Bungalowpark Dunimar 17 november 2015

c.

0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en
derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

De onder c genoemde aftrek heeft betrekking op het vaststellen van
eventuele gevelisolatiemaatregelen om de vereiste binnenwaarde te
bereiken.
In de berekeningen is op grond hiervan 2 dB van de rekenresultaten
afgetrokken wat betreft de N206 en 5 dB van de overige wegen. De resultaten van de berekeningen zijn in de hiernavolgende afbeeldingen
opgenomen in de vorm van de 48 en 53dB geluidscontouren. In de bijlagen zijn de volledige berekeningen opgenomen.
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48 en 53 dB geluidscontouren

De betreffende locatie voldoet niet geheel aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB vanwege de N206. Daarom is aan de
hand van een aantal waarneempunten de hoogte van de geluidsbelasting
vastgesteld. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor geluidgevoelige bebouwing vanwege de N206 bedraagt afgerond 1 - 4 dB (zie onderstaande afbeelding.
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De overschrijding is relatief gering. Daarnaast kent elke recreatiewoning
ten minste een gevel waar de geluidsbelasting voldoet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Op basis hiervan mag worden
gesteld dat de leefbaarheid van de nieuw te realiseren recreatiewoningen niet in het geding is.
4 . 1 0 . 2

Luchthavenindelingbesluit

Het plangebied ligt niet binnen het beperkingsgebied van het Luchthaven indelingsbesluit voor de luchthaven Schiphol. Ook ligt het plangebied buiten de 20 KE contour vanwege Schiphol uit de Nota Ruimte.
Binnen de 20 KE contour zijn geen nieuwe uitleglocaties voor de woningbouw mogelijk.

4.11

Bedrijven en milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel
een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen.
Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering
verstaan wij het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding
tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke
scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het
milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:
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-

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar
bij woningen en andere gevoelige functies;

-

het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun
activiteiten duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen
uitoefenen.

Als uitgangspunt voor het bepalen van de aan te houden afstanden
wordt veelal de VNG-uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ uit 2009
gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks
van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur,
stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke indicatieve richtafstand.
De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de
uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op
grond van het plan mogelijk is.
Omgevingstype
In geval van een omgevingstype 'gemengd gebied' mag de richtafstand
met één afstandsstap verkleind worden. De richtafstanden vormen een
eerste indicatie van de aanvaardbaarheid in de situatie dat gevoelige
functies in de nabijheid van milieubelastende activiteiten worden gesitueerd. Bouwen binnen de richtafstanden is eveneens aanvaardbaar,
indien uit onderzoek blijkt dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening waarbij milieuhinder voorkomen wordt.
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied
met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd
gebied worden beschouwd.
Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde
milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden
rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren milieubelastende activiteiten vooral bepalend.
Onderzoek
Een kampeerterrein/vakantiecentra wordt op basis van de VNGpublicatie ingeschaald als een milieucategorie 3.1 - bedrijf. Hiervoor
geldt een richtafstand van 50 m uitgaande van een rustige woonwijk.
Gelet op de ligging in agrarisch gebied, gelegen in de oksel van de
hoofdinfrastructuur en de afwezigheid van burgerwoningen, is sprake
van een gemengd gebied.
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De dichtstbijzijnde gevoelige functie is de bedrijfswoning aan de Ruigenhoekerweg 7. Deze woning is gelegen op een afstand van 5 m tot de
perceelsgrens van het recreatiepark.
Bungalows
De beoogde ontwikkeling ziet toe op de planologische inpassing en realisatie van reeds vergunde bungalows. De nieuwe bungalows worden op
een afstand van minimaal 30 m ten opzichte van deze bedrijfswoning
gerealiseerd. De reeds aanwezige bungalows liggen op een afstand van
20 m. De eventuele hinder die het gebruik van een bungalow met zich
meebrengt is naar aard en omvang vergelijkbaar met de planologische
situatie (motelbedrijf/logeergebouw) en vergunde situatie van 1999 (zie
hoofdstuk twee). Er is daarmee geen sprake van een verslechtering van
het woon- en leefklimaat van de bedrijfswoning aan de Ruigenhoekerweg 7.
Centrale voorziening
De beoogde ontwikkeling ziet tevens toe op de realisatie van een centrale voorziening. Deze wordt gerealiseerd op een afstand van minimaal
50 m ten opzichte van de bedrijfswoning aan de Ruigenhoekerweg 7.
Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de richtafstanden en is een
goed woon- en leefklimaat te garanderen.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering geen
belemmering vormt voor de uitvoering van het bestemmingsplan.
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4.12

Kabels en leidingen
Ter plaatse van het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels
en leidingen aanwezig.
Indien nodig zal in een later stadium van het onderhavige project een
KLIC-melding worden uitgevoerd.

4.13

Luchtkwaliteit
Beleid en normstelling
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen
van een ruimtelijk plan uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit.
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5,
titel 5.2 van de Wet milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd,
Wlk). Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijnstof, lood,
koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijnstof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De
grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de volgende tabel
weergegeven.
Tabel 5. Grenswaarden maatgevende stoffen Wm

In de Wet milieubeheer (art. 5.16) wordt aangegeven dat het uitoefenen
van bevoegdheden behorend bij bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen,
die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (art. 5.16 Wm, lid 2
onder c), mogen worden uitgeoefend als wordt voldaan aan één of een
combinatie van de volgende voorwaarden:
-

er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding
van een grenswaarde (art 5.16 lid 1 sub a Wm);

-

deze, per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit
leidt (art 5.16 lid 1 sub b Wm);

-

deze slechts in 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging (art 5.16 lid 1 sub c Wm). Onder het vastgestelde
NSL geldt als grens voor 'niet in betekenende mate bijdragen': 3%
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van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentraties NO2
en PM10;
-

deze onderdeel is van regionaal programma van maatregelen
(conform art 5.13 Wm) of van het NSL, dat op 1 augustus 2009 in
werking is getreden (art 5.16 lid 1 sub d Wm).

Onderzoek en conclusie
Het onderhavige plan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die van invloed zijn op de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Formele
toetsing aan de grenswaarden uit de Wlk kan daarom achterwege blijven. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie
van de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied gegeven. Dit is
gedaan

aan

de

hand

van

de

monitoringstool

(http://www.nsl-

monitoring.nl/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat in 2012, 2015 en 2020 de jaargemiddelde

concentraties

stikstofdioxide

en

fijnstof

direct

langs

de

provinciale weg N206 onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer
zijn gelegen. Omdat direct langs deze wegen aan de grenswaarden
wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse in de rest van het plangebied het
geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers
af naarmate een locatie verder van de wegen ligt. Daarom is ter plaatse
van het hele plangebied sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering
van het plan niet in de weg staat. Uit het oogpunt van luchtkwaliteit is
sprake van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu ter plaatse.

4.14

Duurzaamheid
Landelijk beleid
Het werkprogramma van Schoon en Zuinig (VROM, 2007) beschrijft hoe Nederland in 2020 30% minder broeikasgassen wil uitstoten ten opzichte van 1990.
Op basis hiervan hebben het Rijk en de gemeenten in 2007 het Klimaatakkoord
ondertekend. Aan energiebesparing en duurzame energie is een belangrijke rol
toegekend. Nederland heeft in het Energierapport 2008 (EZ, 2008) de doelstelling voor energiebesparing opgehoogd van 1,5 naar 2% per jaar in 2020. Onder
duurzame energiebronnen worden hernieuwbare energiebronnen verstaan. Dit
wil zeggen bruikbare energie uit waterkracht, windenergie, zonne-energie,
omgevingsenergie en biomassa. Duurzame energie speelt in Nederland nog een
beperkte rol. De Nederlandse overheid streeft naar 20% duurzame energie in
2020 (VROM, 2007).
Het kabinet Rutte II hanteert het aandeel duurzame energie van 16% in 2020.
Om resultaten te boeken en om innovatie te stimuleren is de energieprestatie-
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coëfficiënt voor nieuwe woningen in het Bouwbesluit (wettelijk kader) in 2011
aangescherpt van 0,8 naar 0,6 en wordt deze in 2015 verder verlaagd naar 0,4.
GPR Gebouw
GPR Gebouw is een programma voor het omzetten van ontwerpgegevens van
een gebouw naar prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. GPR
Gebouw gaat over woonkwaliteit, de toekomstwaarde én de gebruikelijke
thema’s van duurzaam bouwen. Het is een hulpmiddel voor het maken van
keuzes bij nieuwbouw en renovatie van woningen, scholen en andere gebouwen. Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van nieuwbouwprojecten stimuleert de gemeente Noordwijkerhout het gebruik van GPR Gebouw. GPR
Gebouw is een relatief eenvoudig instrument waarmee prestaties worden uitgedrukt in rapportcijfers van 1 tot 10. Keuzemodules geven aan hoe scores zijn
te verhogen (tot maximaal een tien) voor de vijf verschillende onderdelen
energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Binnen het
ontwerp (of de renovatie) is men vrij om binnen de verschillende modules
voorzieningen naar keuze te realiseren, zolang deze keuzes leiden tot het gewenste ambitieniveau. De ambitie van de gemeente Noordwijkerhout is minimaal een zeven te scoren op de thema’s energie, milieu, gezondheid,
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
Energiebesparing bedrijven Wet milieubeheer
Wanneer blijkt dat de normen van de jaarverbruikcijfers in de oude bedrijfsvoering al overschreden worden (jaarverbruik van 50.000 - 200.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 - 75.000 m³ gas) moeten de bedrijven op grond van
artikel 2.15, eerste lid uit het Activiteitenbesluit aangeven op welke wijze zij
gaan voldoen aan de Best Beschikbare Techniek. Voorwaarde hierbij is dat er
een terugverdientijd van minder dan vijf jaar is. Bij renovatie van bedrijfspanden moeten duurzame technieken, onder andere op het gebied van energiezuinige verlichting en verwarming in overweging genomen worden. Hierbij
moet worden aangesloten bij de branchegerichte check- en maatregellijsten
op

de

website:

www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/energiebesparing.
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U i t v o e r b a a r h e i d

Bij de uitvoering van een plan kan in zijn algemeenheid onderscheid

worden gemaakt tussen de economische en de maatschappelijke uitvoerbaarheid. Bij de eerste gaat het om de kosten en andere economische aspecten die met de verwezenlijking van het plan samenhangen.
Bij het tweede gaat het er om hoe de verwezenlijking door de maatschappij (overheid en burgers samen) wordt gedragen.

5.1

Economische uitvoerbaarheid
Uitvoerbaarheid
Het plan is een particulier initiatief dat zal worden uitgevoerd en beheerd voor rekening en risico van de initiatiefnemer. Voor de gemeente
zijn aan het plan geen financiële consequenties verbonden. Het plan is
uitvoerbaar.
Anterieure overeenkomst
Ten behoeve van de ontwikkeling sluit de initiatiefnemer met de gemeente een anterieure overeenkomst. Door middel van deze overeenkomst is geregeld dat de kosten die verband houden met de planvorming
voor rekening zijn van initiatiefnemer. Een exploitatieplan is daarom
niet nodig.
Planschade
Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Hiervoor wordt een planschadeovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het bouwplan is meegenomen in het (voor)ontwerp van het Bestemmingsplan
Buitengebied van de gemeente Noordwijkerhout. Het plan maakt deel uit van
de procedure die in het kader van voornoemd Bestemmingsplan wordt doorlopen. Tijdens de inspraak- en het overleg over het voorontwerp en tijdens de
ter inzagelegging van het Bestemmingsplan Buitengebied wordt belanghebbenden de gelegenheid geboden een reactie in te dienen.
De resultaten van het onderzoek, behorend bij het bouwplan, liggen ten tijde
van de formele procedure eveneens voor eenieder ter inzage. Ook gedurende
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deze procedure wordt belanghebbenden de gelegenheid geboden een reactie
op het plan in te dienen.
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1

I n l e i d i n g

Landal Dunimar is voornemens het recreatiepark in Noordwijkerhout op geringe

schaal uit te breiden. Het gaat om de bouw van een hoofdgebouw met receptie, een zwembad en horecafaciliteiten. Daarnaast worden 20 bungalows bijgebouwd. Genoemde uitbreidingen vinden alle op het bestaande terrein
plaats. Er vindt geen fysieke uitbreiding van het terrein plaats. Het terrein
grenst aan een bos- en natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Natura
2000 gebied Kennemerland-Zuid.
Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) dient de initiatiefnemer te onderzoeken in hoeverre deze ontwikkelingen kunnen leiden tot
(significant) negatieve effecten op beschermd Natura 2000-gebied. Indien deze
effecten op grond van dat onderzoek (het zogenaamde vooronderzoek) niet
met wetenschappelijke zekerheid zijn uit te sluiten, moet de initiatiefnemer
een passende beoordeling opstellen. Dit voorliggende rapport bevat het vooronderzoek als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Uitgaande van de huidige situatie en de beoogde ontwikkelingen (hoofdstuk 2)
zijn de mogelijke effecten als gevolg van de toekomstige ontwikkelingen bepaald en beoordeeld in het kader van de natuurwetgeving (hoofdstuk 3). Daarbij wordt in deze voortoets tevens kort ingegaan op eventuele effecten op de
Ecologische Hoofdstructuur.
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H u i d i g e
e n

2

s i t u a t i e

p l a n n e n

Landal Dunimar ligt in Noordwijkerhout, een toeristische bestemming op een

HUIDIGE SITUATIE

kleine 5 km van het strand. Het vakantiepark ligt precies tussen Noordwijk aan
Zee en Zandvoort in. Het park ligt op de hoek Ruigenhoekerweg/N206 te
Noordwijkerhout. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de
N206, aan de zuid- en westzijde door bollenvelden en aan de noordzijde door
de Ruigenhoekerweg met daarboven het Natura 2000-gebied KennemerlandZuid. Landal Dunimar is een kleinschalig park, met ongeveer 120 bungalows,
dat zich vooral richt op de activiteiten in de omgeving. Op het park zelf is
verder een speeltuin te vinden en zijn vismogelijkheden.
De omgeving van Landal Dunimar biedt veel recreatiemogelijkheden: wandelen
door natuurgebied 'De Amsterdamse Waterleiding Duinen', fietsen door Nationaal Park Zuid-Kennemerland en niet te vergeten uitwaaien en ontspannen op
het strand.

Figuur 1. Ligging plangebied en omgeving
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Het park grenst aan het bollengebied

Figuur 2. Huidige inrichting van het terrein

8
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De entree van het park bij de Ruigenhoekerweg

Voorgenomen plannen
Van oorsprong is het project vergund als motelcomplex met logeergebouwen.
Deze mogelijkheden zijn ook in het huidige bestemmingsplan opgenomen. Het
motel is echter nooit gerealiseerd. Wel zijn er bungalows gebouwd. Het is de
bedoeling het resort nu af te ronden door de realisatie van een derde fase.
Deze bestaat uit de bouw van 20 bungalows, viermaal 8-persoons, viermaal
12-persoons en twaalfmaal 6-persoons, en een hoofdgebouw met receptie,
zwembad en horeca. Dit hoofdgebouw komt in de plaats van het nimmer gebouwde motel. In de voortoets worden de nieuwe ontwikkelingen getoetst ten
opzichte van de feitelijke situatie, dus niet ten opzichte van de huidige planologische mogelijkheden. Het project wordt uitgevoerd door Ontwikkelingsmaatschappij Dunimar BV.
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Figuur 3. Geplande ontwikkelingen Duinresort Dunimar

Zoals op figuur 3 is te zien, gaat het om inbreiding van het terrein. Er is geen
sprake van fysieke aantasting van landbouw- of natuurgebied. De verlichting op
het terrein zal mogelijk in geringe mate toenemen. De mogelijk nieuw aan te
leggen armaturen zoals op de parkeerplaats, zullen zo worden vormgegeven
dat lichtstraling naar boven en naar de zijkant zoveel mogelijk wordt beperkt.
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G e b i e d s b e s c h e r m i n g
N a t u r a

2 0 0 0

3.1

Inleiding
In de Natuurbeschermingswet 1998 is de bescherming van specifieke gebieden
geregeld, te weten Natura 2000-gebieden, Wetlands (Verdrag van RAMSAR) en
beschermde natuurmonumenten. Gezien de ligging van het plangebied zijn
voor onderhavige toetsing enkel Natura 2000-gebieden relevant.
De Natuurbeschermingswet 1998:
-

verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande
uit speciale beschermingzones op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de Nederlandse wetgeving. Daarnaast vallen de reeds bestaande (staats)natuurmonumenten onder deze wet;

-

vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen;

-

legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van Natuurbeschermingswetvergunningen bij de provincies (in dit geval Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Holland en van de provincie Zuid-Holland). Het
is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te
realiseren of andere handelingen te verrichten, die - gelet op de instandhoudingsdoelstelling - de kwaliteit van het gebied kunnen verslechteren

of

een

verstorend

effect

kunnen

hebben.

Voor

vergunningverlening is dan een habitattoets nodig.
Een voortoets is aan de orde indien één of meerdere activiteiten worden voorzien, die significante gevolgen kunnen hebben op een Natura 2000-gebied.
Indien met een plan of een project eventuele significant negatieve effecten op
Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, dient een passende
beoordeling te worden uitgevoerd.
In de voortoets dient de volgende vraag te worden beantwoord:
Kunnen de ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 2 - gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor de Natura 2000-gebieden in het plangebied en
de directe omgeving - de kwaliteit van de natuurlijke habitatten en de habitatten van soorten in die gebieden, verslechteren of een significant verstorend
effect hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen?
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3.2

Natura 2000-gebieden
Binnen de gemeentegrens van Noordwijkerhout is een klein deel van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid gelegen. Binnen een straal van 20 km rond
het plangebied liggen verder de Natura 2000-gebieden Coepelduyen (op circa
7 km afstand), Mijendel & Berkheide (op circa 11 km afstand) en De Wilck (op
circ 18 km afstand). Figuur 4 geeft een overzicht van de ligging van Natura
2000-gebieden binnen en direct rond de gemeente Noordwijkerhout.

Figuur

4.

Kaart

met

ligging

Natura 2000-gebieden

binnen en

rond de gemeente

Noordwijkerhout (rood omlijnd)

Gebiedsbeschrijvingen
De volgende gebiedsbeschrijvingen zijn gemaakt aan de hand van de aanwijzingsbesluiten en omvatten waar van toepassing een overzicht van de aangewezen soorten en habitattypen, de geohydrologie van het gebied met
eventuele herstelmaatregelen.
3 . 2 . 1

Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid

Kennemerland-Zuid is op 7 december 2004 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Het gebied is op 25 april 2013 door de staatssecretaris van het Ministerie
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van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Het
bevoegd gezag voor het gebied, de provincie Noord-Holland, is in 2012 gestart
met het beheerplanproces. De verwachting is dat in de loop van 2015 het beheerplan in concept gereed is. Er is reeds een rapport gereed waarin de huidige activiteiten in en om het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid worden
beoordeeld op negatieve effecten op door Natura 2000 beschermde natuur.
Stikstofemissie/depositie is niet meegenomen in de huidige gebruik, aangezien
dit in de Programmatische Aanpak wordt meegenomen. De conclusie van het
rapport is dat alle huidige activiteiten zonder beperkingen doorgang kunnen
vinden. Het gaat om het natuurbeheer, de recreatie en de waterwinning in het
gebied en het diverse gebruik rondom het gebied, zoals de landbouw. Deze
activiteiten hebben niet geleid tot achteruitgang van de beschermde natuur
sinds de aanwijzing van het Natura 2000-gebied in 2004 en kunnen daarom
gewoon worden voortgezet (Grontmij, 2013).
Het Natura 2000-gebied omvat (delen van) vier voormalige beschermde natuurmonumenten: Duinen bij Overveen, Duinen tussen Zandvoort en Aerdenhout, Duinen bij Vogelenzang en Huis te Manpad. Ingevolge artikel 15a, derde
lid, Natuurbeschermingswet 1998, heeft de bescherming van dat deel van het
gebied, dat zijn status als beschermd natuurmonument heeft verloren, mede
betrekking op de doelstellingen ten aanzien van het behoud, het herstel en de
ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis
van het gebied zoals bepaald in het van rechtswege vervallen besluit. Het deel
van het Natura 2000-gebied binnen de gemeentegrens heeft betrekking op het
voormalig beschermde natuurmonument Duinen Vogelenzang.
Kennemerland-Zuid is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het
Noordzeekanaal. Het is een reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied,
dat grotendeels bestaat uit kalkrijke duinen. De overgang tussen de kalkrijke
jonge duinen en ontkalkte oude duinen ligt ter hoogte van Zandvoort. Dit levert een soortenrijke en kenmerkende begroeiing op, met duinroosvegetaties
in het open duin, duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, plasjes,
goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen van duinbossen. Vegetaties van
vochtige en natte duinvalleien komen met name voor ten zuiden van Zandvoort, waarvan het Houtglob het best ontwikkelde kalkrijke, natte duinvallei
is. Het areaal kalkrijk duingrasland is vooral rondom Zandvoort groot. Hier
komen voorbeelden van het zeedorpenlandschap voor. De oudere duinen van
het zuidoostelijke gedeelte herbergen goed ontwikkeld kalkarm duingrasland.
Ook zijn in het zuidelijke puntje en ter hoogte van Zandvoort paraboolduincomplexen aanwezig. Het Kennemerstrand is de enige locatie langs de Hollandse vastelandsduinen waar een jonge strandvlakte met embryonale duinen en
een uitgestrekte oppervlakte met kalkrijke duinvalleien aanwezig is. Aan de
binnenduinrand zijn diverse landgoederen aanwezig. Hier is een aantal oude
buitenplaatsen gelegen, die voor een aanzienlijk deel bebost zijn met naaldbos
en loofbos, waaronder oude bossen met rijke stinzeflora (Ministerie van Economische Zaken).
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In tabel 3.1 is een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid per zogenoemde habitattype en habitatsoort opgenomen.
Tabel 3.1

Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid
(bron: Essentietabel Kennemerland-Zuid, Ministerie van Economische Zaken)
Doelstellingen
Oppervlakte

Kwaliteit

Habitattypen
H2110
Embryonale duinen

=

=

H2120
H2130A

Witte duinen
Grijze duinen (kalkrijk)

>
>

>
>

H2130B

Grijze duinen (kalkarm)

=

>

H2130C
H2150

Grijze duinen (heischraal)
Duinheiden met struikhei

>
=

>
=

H2160

Duindoornstruwelen

= (<)

=

H2170
H2180A

Kruipwilgstruwelen
Duinbossen (droog)

= (<)
=

=
=

H2180B
H2180C

Duinbossen (vochtig)
Duinbossen (binnenduinrand)

=
=

>
=

H2190A

Vochtige duinvalleien (open water)

>

>

H2190B
H2190C

Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

>
=

>
=

H2190D

Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)

Populatie

>

>

H2110
Embryonale duinen
Habitatsoorten

=

=

H1014

Nauwe korfslak

=

=

=

H1318
H1903

Meervleermuis
Groenknolorchis

=
>

=
>

=
>

=
>

:
:

=(<) :

behoudsdoelstelling
verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
aanwijzingsbesluit heeft ‘ten gunste van’ formulering

Voor een eerste verkenning naar kansen op mogelijke significante effecten is
gebruikgemaakt van de Effectenindicator van het Ministerie van Economische
Zaken. De effectenindicator geeft informatie over de gevoeligheid van soorten
en habitattypen voor de meest voorkomende storende factoren, gebaseerd op
absolute getallen voor biotische randvoorwaarden en kennis van ruimtelijke
randvoorwaarden. Deze informatie is indicatief. In het navolgende (tabel 3.2)
is de opgave van de Effectenindicator voor het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid opgenomen.
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Tabel 3.2

Opgave van de Effectenindicator voor Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid
(bron: Ministerie van Economische Zaken)
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Tabel 3.3

Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof toegepast op habitattypen van het Natura 2000gebied Kennemerland-Zuid (bron: Van Dobben en Hinsberg, 2013)

Habitattypen

Kritische depositiewaarde (Mol/N/ha/j)

H2110

Embryonale duinen

1.429

H2120
H2130A

Witte duinen
Grijze duinen (kalkrijk)

1.429
1.071

H2130B
H2130C

Grijze duinen (kalkarm)
Grijze duinen (heischraal)

714
714

H2150

Duinheiden met struikhei

1.071

H2160
H2170

Duindoornstruwelen
Kruipwilgstruwelen

2.000
2.286

H2180Abe

Duinbossen (droog)

1.071

H2180Ao
H2180B

Duinbossen (droog)
Duinbossen (vochtig)

1.429
2.214

H2180C

Duinbossen (binnenduinrand)

1.786

H2190A
H2190B

Vochtige duinvalleien (open water)
Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

2.143
1.429

H2190C
H2190D

Vochtige duinvalleien (ontkalkt)
Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)

1.071
>2.400

Groen = minder/niet gevoelig
Geel = gevoelig
Rood = zeer gevoelig

Aan het deel van het Natura 2000-gebied dat binnen de gemeentegrens ligt, is
onder meer het habitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) toegekend. Dit
habitattype ligt op circa 500 m ten noorden van het plangebied. Zoals uit vorenstaande tabel blijkt, is dit habitattype zeer gevoelig voor stikstofdepositie.
De bestaande achtergronddepositie van stikstof ligt voor het gehele Natura 2000-gebied boven de 1.000 Mol/N/ha/j. Op die delen die dichtbij het plangebied zijn gelegen, is de depositie iets hoger dan 1.500 mol N/ha/jaar (zie
figuur 5). Op circa 100 m afstand ligt het habitattype Duinheide met struikhei.
Ook dit habitattype is verzurings- en vermestingsgevoelig en ook daar ligt de
achtergronddepositie hoger dan de kritische depositiewaarde (zie ook figuur 6).
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Figuur 5. Achtergronddepositie stikstof 2014 ( bron RIVM, 2015)
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Figuur 6. Habitattypen- en overschrijdingskaart Kennemerland-Zuid,
Ster: Plangebied (bron Royal Haskoning, 2013)
3 . 2 . 2

Coepelduynen

De Coepelduynen omvatten de smalle strook kustduinen tussen Katwijk en
Noordwijk. Het relatief kleine gebied is van bijzondere waarde omdat er op
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grote schaal goed ontwikkeld, kalkrijk duingrasland voorkomt dat kenmerkend
is voor het zeedorpenlandschap. Andere habitattypen nemen in het gebied een
marginale plaats in. De Coepelduynen bestaan uit een zeereep met daarachter
een reeks van jonge paraboolduinen. Het duingebied, van oudsher sterk beïnvloed door menselijk gebruik vanuit de nabijgelegen vissersdorpen Katwijk en
Noordwijk, is een klassiek voorbeeld van een zeedorpenlandschap met een
fijnschalig mozaïek van open en gesloten grasland. Activiteiten als de aanleg
van akkertjes, het kappen van hout, het weiden van vee en het drogen en
boeten van netten leidden tot een lichte verrijking met voedingsstoffen en
plaatselijk ook tot verstuivingen, waarbij kalkrijk zand aan het oppervlak
kwam.
De Coepelduynen zijn geselecteerd onder de Habitatrichtlijn vanwege de graslanden van het prioritaire habitattype Grijze duinen (kalkrijk). Over grote
oppervlakten komen hier de twee belangrijkste vegetatietypen van het zeedorpenlandschap voor, de associaties Sileno-Tortuletum rura liformis en Anthyllido-Silenetum. Het Sileno-Tortuletum is een relatief open grasland op
kalkrijk zand met in de Coepelduynen onder meer kegelsilene (Silene conica),
knolbeemdgras (Poa bulbosa), kandelaartje (Saxifraga tridactylites), liggende
asperge (Asparagus officinalis subsp. prostrata), ruw gierstgras (Milium vernale), opvallend veel duinaveruit (Artemisia campestris subsp. maritima) en hier
en daar de zeldzame Blauwe bremraap (Orobanche purpurea).
Tabel 3.4 Essentietabel Coepelduynen
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Figuur
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Vochtige duinvalleien zijn zeldzaam in het gebied. Een voorbeeld is de vallei
Guytendel die in het verleden als akker in gebruik is geweest en daarna is
dichtgegroeid met duinriet (Calamagrostis epigejos). Omdat de Coepelduynen,
in tegenstelling tot veel andere duingebieden, weinig met struweel is begroeid, vinden we hier nog steeds een goed ontwikkelde broedvogelbevolking
van relatief open duin. Kenmerkende soorten zijn wulp, veldleeuwerik, roodborsttapuit, kneu en de in ons land sterk achteruitgaande tapuit. Een broedplaats van de nog zeldzamere kuifleeuwerik was nog tot in de eenentwintigste
eeuw bezet, maar bleek in 2003 verlaten. Zoals uit figuur 7 blijkt, ligt voor
veel habitattypen ook hier de achtergronddepositie voor stikstof boven de
kritische depositiewaarde.
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3 . 2 . 3

Meijendel en Berkheide

Meijendel en Berkheide bestaat uit een brede duinstrook met een gevarieerd
en uitgestrekt kalkrijk duinlandschap, dat reliëfrijk en landschappelijk zeer
afwisselend is. Het zuidelijke deelgebied Meijendel is een relatief laaggelegen
gebied met grote 'uitgestoven duinvlakten', dat in het zuidelijk deel minder
reliëfrijk is. In het noordelijke deelgebied Berkheide liep het zand vast in de
oorspronkelijk natte stroombedding van de oude Rijn. Het is gevormd door
overstuiving van oude duinen, waardoor het een relatief hooggelegen duinmassief is. Hier is de kweldruk dan ook groter dan in Meijendel. Het landschap
heeft een kenmerkende opbouw van evenwijdige duinenrijen met opeenvolgende hoge paraboolduinen en moerassige laagten met struweel, waarin grote
valleien liggen zoals Kijfhoek, Bierlap en de vallei Meijendel. Dit zijn duinakkers die nu vooral uit bos bestaan; het gebied kent dan ook een aantal goed
ontwikkelde bostypen. Plaatselijk, zoals in de Libellenvallei, komen soortenrijke duinvalleibegroeiingen voor. Na grootschalig herstel van een aantal valleien
bij de Wassenaarse Slag breiden deze begroeiingen zich uit. In Berkheide is,
met name in de buurt van Katwijk, een groot areaal goed ontwikkeld kalkrijk
duingrasland aanwezig, ontstaan door het eeuwenlange menselijke gebruik van
het zogenaamde zeedorpenlandschap.
Tot de belangrijkste natuurwaarden in het gebied behoren de duingraslanden
en de vochtige duinvalleien. Wat het eerste betreft: deze worden in de afzonderlijke landschappen in verschillende hoedanigheid aangetroffen. Een centrale rol wordt daarbij ingenomen door het soortenrijke Taraxaco Galietum veri,
dat in de duinen van Meijendel en Berkheide bijzonder veel zeldzame duinpaardenbloemen herbergt en als grote bijzonderheid de fraaie kruisbladgentiaan. Deze associatie gedijt het best op wat vlakkere delen van het duin, die
droog tot iets vochtig zijn, betrekkelijk kalkrijk en bij voorkeur worden begraasd door konijnen. Eveneens soortenrijk zijn de graslanden van het AnthyllidoSilenetum en het Sileno-Tortuletum ruraliformis, die beide het best
ontwikkeld zijn in het zeedorpenlandschap. Het Anthyllido-Silenetum, dat
samen met het Taraxaco-Galietum deel uitmaakt van het verbond PolygaloKoelerion, groeit optimaal op kalkrijke noordhellingen en staat wel bekend als
het 'kalkgrasland van de duinen'.
De toename van waterpartijen en bijbehorende moerasvegetatie in het duin
reflecteert zich in een sterke toename van moeras- en watervogels. Watervogels als dodaars, geoorde fuut, fuut, kuifeend en slobeend hebben vanaf het
begin van de jaren negentig van de vorige eeuw weer een belangrijk deel van
de winst moeten inleveren. Recente nieuwkomers zijn aalscholver en blauwborst. Van aalscholver, die zich in 1991 in Meijendel vestigde, zijn inmiddels
enkele honderden paren aanwezig. Blauwborst vestigde zich in het begin van
de jaren 1990 en is nu met enige tientallen paren vertegenwoordigd. In het
broedseizoen van 2006 werden zowel van roerdomp als van de zeldzame woudaap een territorium in Meijendel opgemerkt. Krooneend lijkt eveneens vaste
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voet aan de grond te krijgen, al gaat het vooralsnog om slechts enkele paartjes. Door begrazing van moerasvegetatie heeft een deel van de gewone moerasvogels, zoals kleine karekiet, bosrietzanger en rietgors, het moeilijk. Zoals
uit figuur 8 blijkt, ligt voor veel habitattypen ook hier de achtergronddepositie
voor stikstof boven de kritische depositiewaarde.

Figuur 8. HabitattypenRoyal Haskoning, 2013)
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Tabel 3.5 Essentietabel Meiendel & Berkheide
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Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied, maar

INVENTARISATIE

ligt er wel dicht tegen aan, zie figuur 6. De afstand van het plangebied tot de
dichtstbij gelegen habitattypen van het Natura 2000-gebied KennemerlandZuid bedraagt circa 100 m. De afstand tot de overige Natura 2000-gebieden
bedraagt minimaal 7 km. Gezien de geplande ontwikkelingen kan op voorhand
worden gesteld dat alle andere Natura 2000-gebieden buiten de invloedssfeer
van de geplande ontwikkelingen vallen. Uit de ammoniakdepositiekaarten (zie
figuur 9) blijkt dat dit ook voor de toename van stikstofdepositie geldt. Deze is
op alle andere Natura 2000-gebieden, behoudens Kennemerland-Zuid, niet
meetbaar (<0,01). Zoals uit figuur 9 is af te leiden, is een meetbare toename
slechts terug te vinden op zeer korte afstand van het plangebied en de N206.
In de gebruiksfase zijn geen betekenisvolle toenames te verwachten van licht

LICHT EN GELUID

en geluid: Er zullen geen hoge lichtmasten worden opgericht. Vanaf het hoofdgebouw en de parkeerplaatsen zal de verlichting wellicht iets toenemen. Ten
noorden van de Ruigenhoekerweg liggen bossen die het lichtinval op het Natura
2000-gebied in belangrijke mate tegengaan. Bovendien zijn de habitattypen en
de doelsoorten niet erg gevoelig voor licht. Dit geldt niet voor de meervleermuis, maar deze soort is in het deel van het Natura 2000-gebied, dat op relatief korte afstand van het plangebied is gelegen, zeker niet te verwachten.
Deze soort komt met name veel noordelijker voor, in het infiltratiegebied. Ook
de aanwezige broedvogels in de bossen ten noorden van het plangebied zijn
niet in belangrijke mate gevoelig voor licht. De nieuwe armaturen zullen zo
worden aangelegd dat lichtuitstraling naar boven en naar de zijkant zoveel
mogelijk wordt voorkomen. Vanwege de beperkte toename van het licht en het
afwezig zijn van voor licht gevoelige soorten, treden geen negatieve effecten
op ten gevolge van licht.
Door de huidige activiteiten op het bungalowpark en de bestaande verkeersintensiteit op de aangrenzende wegen is er al een bepaalde mate van verstoring
door geluid aanwezig. Ten gevolge van de geplande ontwikkelingen zal de
verstoring als gevolg van geluid niet in betekenisvolle mate toenemen. Dit
geldt zeker voor de omliggende wegen, maar ook vanuit het bungalowterrein is
niet te verwachten dat de geluidsbronnen sterk zullen toenemen. Dit wordt als
volgt gemotiveerd: ten aanzien van verstoring op fauna zijn vooral de piekbelastingen (Lamax) van belang, zoals het dichtslaan van autoportieren. Terwijl
de gemiddelde etmaalwaarden (Laeq) bij meer activiteiten wel wat kunnen
toenemen, is dit bij de Lamax bij de geplande ontwikkelingen niet of nauwe-
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lijks het geval, althans in de gebruiksfase. Daar komt bij dat de gestelde instandhoudingsdoelen voor Kennemerland-Zuid niet gevoelig zijn voor geluid.
Dit geldt niet voor de meervleermuis, maar zoals hiervoor reeds vermeld,
wordt deze soort niet in dit deel van het Natura 2000-gebied verwacht. Significant negatieve effecten ten aanzien van licht en geluid op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied in de gebruiksfase, treden daarom zeker
niet op. De nader te onderzoeken effecten beperken zich daarom tot:
-

Gebruiksfase:
Toename recreatie en toename stikstofdepositie wegverkeer

-

Bouwfase:
Geluid

4.1

Recreatie
Ten gevolge van de nieuwe bungalows en horeca- en zwemfaciliteiten, waarin
de geplande ontwikkelingen voorzien, neemt het aantal bezoekers van het
bungalowpark Dunimar toe. Een toename van recreatie kan extra verstoring
veroorzaken op bijvoorbeeld broedvogels en niet broedvogels. In de directe
omgeving van het recreatieterrein is dit echter niet te verwachten, omdat
rond dit terrein al een aanzienlijke verstoringszone aanwezig is ten gevolge
van het bestaande geluid en menselijke activiteiten. Verstoringsgevoelige
soorten komen daardoor in de directe omgeving van het plangebied niet voor.
De aanwezigheid van meer mensen op het terrein zelf, zal daarom geen effecten hebben op verstoringsgevoelige fauna in de directe omgeving van het recreatieterrein.
In theorie kan het hogere aantal bezoekers van het bungalowpark Dunimar ook
leiden tot een hogere recreatiedruk in het Natura 2000-gebied KennemerlandZuid. In dit gebied kan het aantal bezoekers, ten opzichte van de huidige aantallen, in geringe mate toenemen. De toename wordt ingeschat als gering,
omdat de huidige aantallen bezoekers van het natuurgebied, zeker op zon- en
feestdagen al hoog zijn. Ten opzichte daarvan is het aantal bungalows dat
bijgebouwd wordt (20) gering. Ook de toename van de bezoekers ten gevolge
van het zwembad en de horecafaciliteiten is beperkt. Bovendien zal maar een
deel van de gasten van de bungalows en een deel van de bezoekers van het
zwembad en de horeca, na afloop of vooraf daadwerkelijk het Natura 2000gebied bezoeken. De relatieve toename van het totaal aantal bezoekers van
het Natura 2000-gebied ten gevolge van de ontwikkelingen in Dunimar, mag
daarom als gering worden ingeschat. Er mag bovendien van worden uitgegaan
dat alleen de bestaande recreatieve infrastructuur zal worden gebruikt, zodat
geen betreding van kwetsbare vegetaties plaatsvindt. Tot slot kan worden
gesteld dat de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied in directe
zin, geen verstoringsgevoelige fauna betreft.
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In zekere zin maken niet aangewezen soorten broedvogels als veldleeuwerik,
wulp en roodborsttapuit echter wel onderdeel uit van de habitattypen van
Kennemerland-Zuid. Mede omdat deze vogels zich toch meer in de rustige
delen van het Natura 2000-gebied zullen vestigen en er geen aanleg van nieuwe recreatieve infrastructuur plaatsvindt, zal er ook op deze soorten zeker
geen significant negatief effect optreden ten gevolge van de ontwikkelingen op
Dunimar.
4 . 1 . 1

Stikstofdepositie

In zijn algemeenheid zijn veel Natura 2000 gebieden in meer of mindere mate
gevoelig voor verzuring, vermesting en verdroging. Aan zure en vermestende
depositie (hoofdzakelijk stikstof) wordt daarom in deze voortoets ruim aandacht gegeven. Stikstofdepositie kan worden veroorzaakt door de landbouw
(ammoniak), maar in dit geval is sprake van NO2 ten gevolge van een toename
van het wegverkeer. De hoeveelheid depositie die een ecosysteem nog kan
verdragen zonder schade te ondervinden, wordt de kritische depositiewaarde
of kritische belasting genoemd. Bij de meeste Natura 2000-gebieden in Nederland overschrijdt de huidige belasting met stikstof in ruime mate de kritische
depositiewaarde, zowel voor het habitattype dat het gevoeligst is voor de invloed van stikstof, als voor diverse (iets) minder gevoelige habitattypen. Dat
geldt ook voor Kennemerland-Zuid. Een beperkte toename van depositie kan
dus al snel significant negatieve effecten hebben. Hoge stikstofdepositie kan
leiden tot verslechtering van de biodiversiteit van deze ecosystemen. Overmatige depositie van stikstof leidt tot verstoring van de voedingstoffenbalans in
de bodem en verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater, wat kan
leiden tot de achteruitgang of zelfs het verdwijnen van karakteristieke soorten
in bossen en natuurterreinen.
Zoals gezegd, gaat het hier om een mogelijke toename van het verkeer ten
gevolge van de faciliteiten die de geplande ontwikkelingen op Dunimar bieden.
Voor de stikstofberekeningen zijn vaste uitgangspunten gehanteerd op basis
van een worst-case aanname voor de vestiging van 20 bungalows, een zwembad en horeca. Door de uitbreiding van Dunimar neemt het verkeer over de
Ruigenhoekerweg en provinciale weg N206 toe. De verkeersgeneratie van het
project is berekend op gemiddeld 143 mvt/etmaal. De berekening is opgenomen in de bijlagen. De verdeling van de verkeerstoename over de wegenstructuur is tevens weergegeven in de bijlagen.
In dit geval is het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied met verzuringgevoelige habitattypen Kennemerland-Zuid. Uit de berekening is naar voren gekomen
dat er geen meetbare toename van stikstofdepositie is op alle andere Natura
2000-gebieden die in de omgeving liggen. De toename is op alle andere gebieden lager dan 0.01 mol N/ha/jaar. De berekeningen tonen verder aan dat de
maximale toename van het wegverkeer een depositietoename veroorzaakt van
0,22 mol/ha/jaar (zie figuur 9A) zowel op het habitattype Grijze duinen
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kalkarm als op het habitattype Duinheide met struikheide (zie ook figuur 6).
(De toename van 0,22 mol volgt niet rechtreeks uit het figuur, maar is met een
puntberekening nagemeten.)

Figuur
9A.
De
toename
planontwikkelingen

van

de

stikstofdepositie

ten

gevolge

van

de

Deze toename doet zich voor in een smalle strook (circa 15 m, vanaf de grens
van het Natura 2000-gebied). Voor de effectbeoordeling van stikstofdepositie
wordt verwezen naar het rapport: “Stikstof en zwavel in de grijze duinen,
aanvulling op het Arcadis-rapport uit 2008, naar aanleiding van het Stab advies
over de stikstofdepositie van de energiecentrales van Nuon en RWE Essent,
Arcadis, 2011”. In dit rapport wordt onderbouwd dat een toename van 4 mol
op een overbelaste situatie van het verzuringsgevoelige habitattype Grijze
duinen met wetenschappelijke zekerheid geen negatieve effecten zal hebben.
In hetzelfde rapport wordt gesteld dat dit ook in meer of mindere mate geldt
voor andere kritische habitattypes. Naar analogie hiervan kan worden gesteld
dat een toename van 0,22 mol stikstof/ha/jaar op geen enkele wijze een
meetbaar effect kan hebben op welk habitattype dan ook. Dit kan als volgt
worden gemotiveerd:
0,22 mol stikstof komt overeen met 2,8 gram/ha/jaar. Deze hoeveelheid wordt
verdeeld over een jaar, uitgespreid over een hectare. Het is niet moeilijk om
voor te stellen dat dit absoluut onmeetbaar is en dat dit geen enkel meetbaar
effect kan hebben op de plant (Arcadis, 2011). In de bodem bevindt zich ongeveer 70.000 mol stikstof per ha, die in meer of mindere mate beschikbaar is
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voor de plant. Voorts komt 0,2 mol ongeveer overeen met 0,002 % van jaarlijkse stikstofbehoefte van een plant. Verandering van de vegetatiesamenstelling
ten gevolge van deze toename is onmogelijk. Met wetenschappelijke zekerheid
kan dus worden gesteld dat een toename van 0,22 mol N/ha/jaar op geen enkel habitattype geen meetbare en zeker geen significant negatieve effecten
zal veroorzaken. Geredeneerd vanuit de fysiologie van de plant, de actuele
stikstofhoeveelheden in de bodem van de duinen, alsmede de dagelijkse stikstofbehoefte van de plant, kan met wetenschappelijke zekerheid worden uitgesloten dat deze hoeveelheid leidt tot effecten op de vegetatiesamenstelling
van deze kwetsbare habitattypen (zie ook Arcadis, 2011). Significant negatieve
effecten ten gevolge van stikstofdepositie treden derhalve niet op.

Figuur 9B. De toename van de stikstofdepositie ten gevolge van de planontwikk elingen met topgrafische ondergrond
4 . 1 . 2

Bouwfase

In de bouwfase is het mogelijk dat gedurende een korte periode (hooguit twee
weken) heiwerkzaamheden plaatsvinden. In dat geval zal er een tijdelijke hoge
geluidsbelasting zijn op het Natura 2000-gebied. Over het algemeen treedt
verstoring op, bijvoorbeeld op vogels, bij een Lamax van 42 d(B)A. Ingeschat
wordt dat de 42 d(B)A zone (Lamax) tijdens het heien op ruim 1 km afstand
rond het plangebied komt te liggen. Dit kan negatieve effecten veroorzaken op
vogels en zoogdieren. Zoals reeds eerder is betoogd, omvatten de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid geen voor geluid-
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gevoelige soorten. Dit geldt niet voor de meervleermuis, maar deze soort
wordt niet in de omgeving van het plangebied verwacht. Wel is het van belang
dat verstoring op alle broedvogels wordt voorkomen. Dit is vooral noodzakelijk
vanwege de Flora- en faunawet. Het heien zal in het kader van de Flora- en
Faunawet in elk geval buiten de periode half maart- half juli moeten plaatsvinden. Om verstoring helemaal te voorkomen, kunnen in plaats van het heien
ook palen worden geschroefd. Indien niet wordt geheid of het heien buiten het
broedseizoen plaatsvindt, treden geen significant negatieve effecten op Natura
2000-gebieden in de bouwfase op.
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5

E c o l o g i s c h e

H o o f d s t r u c t u u r

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en
vormt de basis voor het natuurbeleid. De Ecologische Hoofdstructuur is als
beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De
begrenzing en ruimtelijke bescherming van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is uitgewerkt in het Natuurbeheerplan Zuid-Holland (2015) en Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland.
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur,

INVENTARISATIE EN

maar grenst er wel aan (zie figuur 10). Open Duin, Duinheide en Duinbossen

EFFECTEN

liggen op korte afstand van het plangebied. Tevens maakt het gebied onderdeel uit van een akkerfaunagebied. Uitgezonderd het akkerfaunagebied overlapt de Ecologische Hoofdstructuur grotendeels met het Natura 2000-gebied
Zuid-Kennemerland. Tot de wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur behoren naast de vegetaties die onder het Natura 2000gebied al uitgebreid zijn beschreven ook de fauna, waaronder de broedvogelbevolking die in het gebied aanwezig is. In het akkerfaunagebied kunnen boeren op vrijwillige basis beheerpakketten afsluiten ten behoeve van broedende
akkervogels of overwinterende ganzen. Deze aanduiding wil dus niet zeggen
dat hier actuele waarden aanwezig zijn. Omdat het gebied hoofdzakelijk in
gebruik is als bollengebied, zal het gebied voor akkerbroedvogels weinig waarde hebben. Wel kan het gebied voor overwinterende ganzen enige waarde
hebben.
Tussen de EHS-gebieden grenzend aan het plangebied ligt de Ruigenhoekerweg. Er is geen sprake van fysieke aantasting van EHS-gebied: de uitbreidingen
vinden plaats op het terrein dat reeds is ingericht als bungalowterrein. De
verkeersintensiteit op de omliggende wegen zal in zeer geringe mate toenemen. Een toename van geluidsoverlast zal hooguit alleen in de bouwfase aan
de orde zijn. Indien de werkzaamheden buiten de broedperiode van vogels
plaatsvinden, vindt geen aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden
van de Ecologische Hoofdstructuur, ten noorden van de Ruigenhoekerweg,
plaats.
Ten aanzien van het akkerfaunagebied kan worden gezegd dat alleen in de
bouwfase op overwinterende ganzen enige verstoring kan plaatsvinden op het
omringende akkerfaunagebied. Er is echter voldoende alternatief foerageergebied in de omgeving aanwezig en de bouwfase is slechts tijdelijk. Door de aard
van de plannen, het feit dat er geen fysieke aantasting van de Ecologische
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Hoofdstructuur plaatsvindt en een mogelijk lichte verstoring van vogels tijdens
de bouwfase tijdelijk van aard is, worden op voorhand geen effecten verwacht
op de wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur.

Figuur

10.

Natuurdoeltypen

Ecologische

Hoofdstructuur

Zuid -

Holland: Open duin (geel), Duinbos (groen), Duinheide (roze), A kkerfaunagebied (gearceerd), bron provincie Zuid-Holland, 2015
CONCLUSIE

De activiteit is op het punt van de Ecologische Hoofdstructuur niet in strijd
met de regelgeving omtrent de Ecologische Hoofdstructuur. Het is aan het
bevoegd gezag, het College van Gedeputeerde Staten van de provincie ZuidHolland, om deze visie te bevestigen.
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C o n c l u s i e s

6

e n

u i t v o e r b a a r h e i d

p l a n n e n

De beoogde ontwikkelingen veroorzaken geen negatieve effecten op Natura
2000-gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en natuurgebieden buiten de
Ecologische Hoofdstructuur. Voorwaarde is wel dat de bouwwerkzaamheden
buiten het broedseizoen van vogels plaatsvinden. Het is aan het bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland, om deze conclusie te bevestigen. De activiteit
is op het punt van de Ecologische Hoofdstructuur niet in strijd met de regelgeving omtrent de Ecologische Hoofdstructuur. Het is aan het bevoegd gezag, het
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, om deze visie
te bevestigen.
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B i j l a g e n

Bijlage
Uitgangspuntenberekeningen

stikstofdepositie

uitbre i-

ding Dunimar t.g.v. verkeer

Invoergegevens
Door de realisatie van Dunimar neemt het verkeer over de Ruigenhoekerweg en
provinciale weg N206 toe. De verkeersgeneratie van het project is berekend op
gemiddeld 143 mvt/etmaal. De berekening hiervan is als bijlage toegevoegd.
De verdeling van de verkeerstoename over de wegenstructuur is weergegeven
in navolgende tabel.
Toename verkeer
Weg

Wegvak

Ruigenhoekerweg

Dunimar-westelijke aansluiting N206

N206

(mvt/etm)
143

Westelijke-oostelijke aansluiting N206

83

oostelijke aansluiting N206-Lisse
Oostelijke toerit

23
30

Westelijke afrit
Westelijke toerit

30
30

Oostelijke afrit

30

Zuidelijk deel N206
Noordelijk deel N206

60
60

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programmapakket OPSPro. In OPS kunnen geen lijnbronnen worden ingevoerd. Om deze reden is de
emissie van het verkeer verdeeld over een reeks van punten, die elk representatief zijn voor een wegvak van 50 m. Voor de emissieberekening van het verkeer

is

gebruikgemaakt van

de

meest

recente

emissiefactoren

voor

snelheidscategorie buitenweg. Dit betreffen de emissiefactoren voor wegverkeer die op 28 februari 2014 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
zijn vastgesteld.
Emissieberekening verkeer
Toename
intensiteit

Emissiefactoren
(gr NOx/km/

Emissie
per 50 m

Weg

Wegvak

(mvt/dag)

voertuig)

(g/dag)

Ruigen-

Dunimar-westelijke aansl. N206

120

0.22

1.57

0.22

0.91

Hoekerweg

Westelijke-oostelijke aansl.
N206

60

Oostelijke
Lisse

0.22

0.25

23

N206

aansluiting

N206-

Oostelijke toerit

30

0.22

0.33

Westelijke afrit
Westelijke toerit

30
30

0.22
0.22

0.33
0.33

Oostelijke afrit

30

0.22

0.33

Zuidelijk deel N206
Noordelijk deel N206

60
60

0.22
0.22

0.66
0.66

Resultaten berekeningen
Op bijgevoegde kaart zijn de rekenresultaten van de berekeningen weergegeven.
Conclusie
Ten gevolge van de realisatie van het project neemt de emissie van NOx door
toename van het verkeer toe. De toename van emissies van NOx resulteren in
een toename van de depositie van stikstof in het nabijgelegen verzuringsgevoelige Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. De depositiebijdrage van
het project ter hoogte van de onderzochte locaties varieert van 0,003 tot
0,22 mol/ha/jaar.

Bijlage
Verkeersgeneratie
Aan de hand van CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' (oktober 2012) is de verkeersgeneratie van de uitbreiding berekend.
Op basis van deze publicatie is berekend dat het zwembad tussen de 28 en
33 ritten per etmaal genereert. De recreatiewoningen genereren tussen de
52 en 56 ritten per etmaal.
In de genoemde publicatie zijn geen gegevens omtrent de verkeersgeneratie
van restaurants opgenomen. Meestal wordt in dit geval een link gelegd met het
aantal benodigde parkeerplaatsen en de te verwachten bezetting daarvan.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de situatie in het weekend en de werkdagen.
verkeersgeneratie restaurant obv benodigde parkeergelegenheid
periode

bezetting bezette park.pl. wisselingen per verkeersgeneratie
bezette park.pl

min

werkdag middag

park.pl
40%

min
11

max
13

3

68

78

werkdag avond

90%

25

29

2

102

116

170

194

55%

16

18

4

124

142

100%

28

32

2

113

129

238

271

totaal
weekenddag overdag
weekenddag avond
totaal

max

Tezamen genereren alle nieuwe functies tussen de 249 en 283 ritten per etmaal op de werkdagen en 317 tot 360 ritten op de weekenddagen. Dit houdt in
dat op weekdagen gemiddeld 287 ritten worden gegenereerd.
In een aantal gevallen worden het zwembad en het restaurant door dezelfde
bezoekers gebruikt. Daarnaast worden deze functies ook gebruikt door de bezoekers van het park. Dit houdt in dat de toename van het verkeer aanzienlijk
lager zal zijn. Ingeschat is dat de werkelijke toename van het verkeer ongeveer 143 ritten per etmaal zal bedragen.
Op basis daarvan zijn de berekeningen naar de depositie van stikstof uitgevoerd.

Invoerbestand Ops-Pro 2014
Emissiebestand
snr x(m) y(m) q(g/s) hc(MW) h(m) r(m) s(m) dv cat area ps
1001 095977 478617 1.82E-05 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1002 096027 478610 1.82E-05 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1003 096077 478602 1.82E-05 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1004 096122 478582 1.06E-05 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1005 096167 478562 1.06E-05 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1006 096209 478534 1.06E-05 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1007 096252 478507 2.93E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1008 096296 478483 2.93E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2001 096241 478590 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2002 096261 478627 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2003 096280 478663 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2004 096303 478708 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2005 096325 478752 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2006 096352 478794 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2007 096378 478836 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2008 096407 478877 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2009 096436 478918 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2010 096469 478956 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3001 096502 478993 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3002 096533 479032 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3003 096564 479071 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3004 096595 479111 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3005 096626 479151 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3006 096656 479191 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3007 096686 479231 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3008 096716 479271 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3009 096746 479311 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3010 096773 479353 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3011 096800 479394 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3012 096827 479436 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4001 096087 478651 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4002 096106 478690 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4003 096138 478731 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4004 096181 478761 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4005 096228 478778 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4006 096275 478794 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4007 096317 478822 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4008 096358 478849 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4009 096395 478883 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4010 096431 478917 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4011 096096 478648 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5001 096119 478694 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5002 096149 478723 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5003 096202 478731 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5004 096230 478690 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5005 096216 478643 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5006 096190 478601 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5007 096164 478558 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5008 096140 478515 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5009 096115 478471 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5010 096092 478427 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5011 096068 478383 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5012 096046 478338 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5013 096024 478292 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5014 096003 478247 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
6001 095982 478201 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7001 096186 478494 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7002 096156 478456 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7003 096125 478418 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7004 096095 478378 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7005 096065 478338 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7006 096038 478296 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7007 096011 478253 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
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I n l e i d i n g

Landal Dunimar is voornemens om het recreatiepark in Noordwijkerhout op

geringe schaal uit te breiden. Het gaat om de bouw van een hoofdgebouw met
receptie, een zwembad en horeca faciliteiten. Daarnaast worden er circa 30
bungalows bijgebouwd. Genoemde uitbreidingen vinden alle op het bestaande
terrein plaats. Er vindt geen fysieke uitbreiding van het terrein plaats. Het
terrein grenst aan een bos- en natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het
Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid.
In dit kader is het conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar effecten op de natuurwaarden (soortenbescherming en gebiedsbescherming). Het onderzoek naar de
gebiedsbescherming is reeds uitgevoerd: Voortoets Natuurbeschermingswet
Uitbreiding Landal Dunimar Noordwijkerhout, BügelHajema Adviseurs, 2015.
Het rapport behandelt de ecologische beoordeling van de bovengenoemde

DOEL VAN HET ADVIES

activiteit in het kader van de Flora- en faunawet (soortenbescherming). Nadere informatie over deze wet- en regelgeving is opgenomen in bijlage 1. Op
grond van de Flora- en faunawet dient de initiatiefnemer te onderzoeken in
hoeverre deze ontwikkelingen kunnen leiden tot verbodsovertredingen in het
kader van de Flora- en faunawet. Uitgaande van de huidige situatie en de beoogde ontwikkelingen (hoofdstuk 2) zijn de mogelijke effecten als gevolg van
de toekomstige ontwikkelingen bepaald en beoordeeld in het kader van de
natuurwetgeving (hoofdstuk 3).
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H u i d i g e
e n

2

s i t u a t i e

p l a n n e n

Landal Dunimar ligt in Noordwijkerhout, een toeristische bestemming op een

HUIDIGE SITUATIE

kleine 5 km van het strand. Het vakantiepark ligt precies tussen Noordwijk aan
Zee en Zandvoort in. Het park ligt op de hoek Ruigenhoekerweg/N206 te
Noordwijkerhout. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de
N206, aan de zuid- en westzijde door bollenvelden en aan de noordzijde door
de Ruigenhoekerweg met daarboven het Natura 2000-gebied KennemerlandZuid. Landal Dunimar is een kleinschalig park met ongeveer 120 bungalows, dat
zich vooral richt op de activiteiten in de omgeving. Op het park zelf is verder
een speeltuin te vinden en er zijn vismogelijkheden.
De omgeving van Landal Dunimar biedt veel recreatiemogelijkheden: wandelen
door natuurgebied 'De Amsterdamse Waterleiding Duinen', fietsen door Nationaal Park Zuid-Kennemerland en niet te vergeten uitwaaien en ontspannen op
het strand.

Figuur 1. Ligging plangebied en omgeving
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Het park grenst aan het bollengebied

Figuur 2. Huidige inrichting van het terrein

8
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De centrale open ruimte in het park

Voorgenomen plannen
Van oorsprong is het project vergund als motelcomplex met logeergebouwen.
Deze mogelijkheden zijn ook in het huidige bestemmingsplan opgenomen. Het
motel is echter nooit gerealiseerd. Wel zijn er bungalows gebouwd. Het ligt in
de bedoeling het resort nu af te ronden door de realisatie van een derde fase.
Deze bestaat uit de bouw van circa 30 bungalows, een hoofdgebouw met receptie, zwembad en horeca, zie figuur 3. Dit hoofdgebouw komt in de plaats
van het nimmer gebouwde motel. Het project wordt uitgevoerd door Ontwikkelingsmaatschappij Dunimar BV.

Figuur 3. Geplande ontwikkelingen Duinresort Dunimar
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Zoals op figuur 3 is te zien, gaat het om inbreiding van het terrein. Er is geen
sprake van fysieke aantasting van landbouw- of natuurgebied. De verlichting op
het terrein zal mogelijk in geringe mate toenemen. De mogelijk nieuw aan te
leggen armaturen zoals op de parkeerplaats, zullen zo worden vormgegeven
dat lichtstraling naar boven en naar de zijkant zoveel mogelijk wordt beperkt.

10
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S o o r t e n b e s c h e r m i n g
e n

e f f e c t b e p a l i n g

Een deel van het nog onbebouwde gebied van Dunimar

Relevante wet- en regelgeving op het gebied van de soortenbescherming betreft de Flora- en faunawet en het Besluit Rode lijsten flora en fauna. Nadere
informatie over deze wet- en regelgeving is opgenomen in bijlage 1. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van bestaande gegevens en een verkennend
veldbezoek.
Op basis van de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en faunawet

BESCHERMINGSREGIME

worden de in Nederland beschermde soorten in drie beschermingsregimes ingedeeld. Het gaat hierbij om algemene soorten (soorten uit tabel 1), overige
soorten (soorten uit tabel 2) en strikt beschermde soorten (soorten uit tabel 3). Om verwarring te voorkomen, worden in dit rapport respectievelijk de
benamingen licht, middelzwaar en streng beschermd gehanteerd (zie bijlage 1). De inheemse vogelsoorten hebben een eigen afwijkend beschermingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als strenge beschermingsregime.
Geraadpleegde databanken (Nationale Databank Flora en Fauna (Quick-

BRONNEN

scanhulp/NDFF), zie samenvatting bijlage 2), verspreidingsatlassen, waarnemingsoverzichten, websites en rapporten zijn met een eigen nummer in de
literatuurlijst opgenomen. Gegevens uit deze bronnen worden bij het bespreken van de verschillende soortengroepen alleen genoemd indien ze een meerwaarde voor het onderzoek hebben.
Het plangebied is op 8 juli 2015 bezocht om een beeld te krijgen van de ter-

VELDONDERZOEK

reinomstandigheden van het plangebied, de omgeving en de voorkomende flora
en fauna. Op basis van het veldonderzoek, de kennis over leefgebieden van
soorten en de beschikbare gegevens, kan van alle soortengroepen met vol-

856.00.01.00.00 - Flora- en faunawet onderzoek uitbreiding Landal Dunimar Noordwijkerhout
- 15 juli 2015

11

doende zekerheid een oordeel worden gegeven over het voorkomen van beschermde soorten in het gebied.
Vaatplanten
INVENTARISATIE

Door het huidige gebruik als recreatieterrein is de natuurlijke vegetatie in het
plangebied van beperkte omvang en waarde. Het gebied is aangelegd, dus de
beplanting bestaat voor een deel uit spontane opgekomen vegetatie op de
braakliggende, open delen. Mogelijk is plaatselijk ook een bloemenmengsel
ingezaaid. Omdat de bodem voedselarm is, is er wel sprake van een gevarieerde en bloemrijke begroeiing. Zo zijn onder meer teunisbloem, vertakte leeuwetand, duizendblad, duinroos en slangenkruid aangetroffen. Tijdens het
veldbezoek zijn op deze plaatsen echter geen beschermde soorten planten
aangetroffen.

Voorkomende kruiden in het plangebied, onder meer slangenkruid
en teunisbloem

Op basis van de Quick-scanhulp (bijlage 2) komt naar voren dat in de omgeving
van het plangebied groeiplaatsen bekend zijn van veel beschermde planten
zoals verschillende soorten orchideeën, hondskruid, gele helmbloem en wilde
marjolein. Nabij het plangebied ligt het Noord-Hollands Duinreservaat waar
veel van deze en andere beschermde planten voorkomen.
EFFECTEN

CONCLUSIE

Negatieve effecten op beschermde plantensoorten worden niet verwacht.
Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende
beeld van de soortengroep vaatplanten ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelingen worden geen verbodsovertredingen ten aanzien van wilde beschermde
vaatplanten verwacht.
Zoogdieren - vleermuizen

INVENTARISATIE

Het is waarschijnlijk dat er in en rond het plangebied verschillende soorten
vleermuizen foerageren zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Deze
soorten zijn ook naar voren gekomen op basis van de gegevens van de Quickscanhulp (bijlage 2). Het huidige receptiegebouw in het plangebied is geïn-
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specteerd op mogelijke invliegopeningen en mogelijke verblijfplaatsen voor
vleermuizen. De bebouwing lijkt niet bijzonder geschikt voor verblijfplaatsen
voor vleermuizen. Daarnaast hebben alle bungalows in het plangebied vergelijkbare dakconstructies. Omdat het bestaande receptiegebouw alleen intern
verbouwd wordt, worden mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen niet aangetast. Om deze reden bestaat er geen noodzaak hiernaar nader onderzoek uit
te voeren. Gezien de aard van de terreinomstandigheden (weinig structuurrijke
beplanting) vormt het plangebied, een matig waardevol foerageergebied voor
vleermuizen. Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen treden
niet op.

Mogelijke invliegopeningen voor vleermuizen

Het bestaande receptiegebouw wordt alleen intern verbouwd. Mogelijke ver-

CONCLUSIE

blijfplaatsen van vleermuizen worden niet aangetast. Om deze reden bestaat
er geen noodzaak hiernaar nader onderzoek uit te voeren. Negatieve effecten
op verblijfplaatsen van vleermuizen treden niet op.
Door de ontwikkelingen zal het foerageergebied voor vleermuizen binnen het
plangebied veranderen, maar niet geheel verloren gaan. Gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn in bebouwde gebieden algemene soorten. Daarnaast is
in de omgeving veel foerageergebied voor deze soorten aanwezig. Ten aanzien
van vliegroutes en foerageergebieden voor vleermuizen, worden er geen negatieve effecten verwacht.
Zoogdieren - overige
Het plangebied heeft voor overige zoogdieren slechts een beperkte waarde.

INVENTARISATIE

Binnen het plangebied, zijn licht beschermde soorten zoals veldmuis, bosspitsmuis en egel te verwachten. Zwaarder beschermde soorten worden op
basis van de geraadpleegde bronnen en het veldbezoek niet binnen het plangebied verwacht. Eekhoorn, boommarter en waterspitsmuis zijn volgens de
gegevens van de Quick-scanhulp (bijlage 2) in de omgeving van het plangebied
aangetroffen. Waterspitsmuis is bekend van kruidenrijke oevers van beken en
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sloten en zal vooral langs duinbeken in nabijgelegen natuurgebieden aangetroffen kunnen worden. Eekhoorn zal met name voorkomen in de nabijgelegen
duinbossen en hooguit incidenteel het plangebied bezoeken. Ook boommarter
zal zich hoofdzakelijk in de nabijgelegen bossen ophouden.
EFFECTEN

Ten behoeve van de ontwikkelingen zal vegetatie worden verwijderd en de
bodem worden vergraven, waardoor leefgebied van de voorkomende licht beschermde soorten verstoord en/of verloren gaat. De verwachting is dat het
plangebied na inrichting een min of meer vergelijkbare waarde voor grondgebonden zoogdieren zal hebben. Omdat het bebouwde gebied iets toeneemt,
zal de waarde iets lager zijn ten opzichte van de huidige waarde.

CONCLUSIE

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende
beeld van de soortengroep overige zoogdieren ontstaan. In het plangebied
komen enkele licht beschermde soorten voor. Vaste verblijfplaatsen van deze
soorten kunnen bij de realisatie van het plan worden verstoord en vernietigd
(artikel 11). Ook kunnen enkele exemplaren worden verwond of gedood (artikel 9). In het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor licht beschermde
soorten een vrijstelling voor de artikelen 9 tot en met 11. Aan deze vrijstelling
zijn geen aanvullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten is een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. Wel
blijft de zorgplicht van toepassing.
Vogels

INVENTARISATIE

De open terreindelen met hier en daar aangrenzende struweel zullen een zekere mate enige waarde hebben als broed- en foerageergebied voor vogels van
bebouwde gebieden. In de aanwezige opgaande begroeiing (bomen en struiken) kunnen soorten zoals merel, vink en winterkoning nestelen. De kruidenrijke open terreindelen bieden een geschikt foerageergebied voor soorten als
vink, groenling en witte kwikstaart.
Alle inheemse vogelsoorten zijn streng beschermd. Over het algemeen is het
nest van vogels alleen beschermd wanneer dit in gebruik is om een broedsel
groot te brengen (tijdens het broedseizoen). Bij enkele vogelsoorten is het
nest echter jaarrond beschermd (dus ook buiten het broedseizoen). In de omgeving van het plangebied zijn onder meer ransuil en huismus waargenomen
(bijlage 2). Geschikte broedplaatsen voor deze soorten ontbreken echter in het
plangebied. Voor ransuil is er te weinig opgaand struweel en bomen en voor de
huismus zijn de strakke pannendaken, zonder geschikte holtes en ruimtes onder de pannen, minder geschikt als nestplaats.

EFFECTEN

Het broed- en foerageergebied van een aantal vogelsoorten zal als gevolg van
de ontwikkelingen veranderen, maar niet als geheel verloren gaan. Indien de
werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden opgestart, kunnen nesten
van broedvogels worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele
dieren en eieren respectievelijk worden verwond en gedood of beschadigd en
vernield.
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Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de voorkomende soor-

CONCLUSIE

ten en functies van het plangebied ontstaan. Alle inheemse vogelsoorten zijn
beschermd. In het plangebied komen geen nestplaatsen van jaarrond beschermde soorten voor. Voor overige vogelsoorten kan men er in dit plangebied
van uitgaan dat geen verbodsbepalingen worden overtreden als buiten het
broedseizoen wordt gewerkt of als voor het broedseizoen wordt begonnen en
de werkzaamheden continu voortduren. Als de werkzaamheden voor het
broedseizoen worden gestart en continu voortduren, zullen broedvogels een
rustiger broedplaats (op enige afstand) zoeken en niet door de werkzaamheden
worden gestoord. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het
broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt evenwel dat het broedseizoen van ongeveer
15 maart tot 15 juli loopt. Wanneer men de werkzaamheden tijdens het broedseizoen wil opstarten, dient het terrein vooraanvang van de werkzaamheden
door een deskundige te worden onderzocht op het voorkomen van broedvogels.
Wanneer broedvogels worden aangetroffen, moeten de werkzaamheden worden uitgesteld of moet rond het nest een 'werkvrije' zone in acht worden genomen. In deze zone mag dan niet worden gewerkt teneinde verstoring van de
broedende vogel(s) te voorkomen.

Amfibieën
Behoudens de omliggende watergangen vormt het plangebied geen hoogwaar-

INVENTARISATIE

dig leefgebied voor amfibieën. De open terreindelen zijn zodanig droog en kaal
dat hier zich hooguit incidenteel licht beschermde soorten zoals gewone pad
en bruine kikker in kunnen worden aangetroffen. De aanwezigheid van zwaarder beschermde soorten wordt gezien de terreinomstandigheden en ligging,
niet binnen het plangebied verwacht. In de omgeving van het plangebied is
rugstreeppad aangetroffen. Ook deze soort zal gezien het ontbreken van geschikte ondiepe poelen niet in het plangebied aanwezig zijn.
Ten behoeve van de ontwikkelingen zal vegetatie worden verwijderd en de

EFFECTEN

bodem worden vergraven, waardoor secundair leefgebied van de voorkomende
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soorten wordt verstoord en mogelijk enkele vaste verblijfplaatsen worden
vernietigd. Ook kunnen enkele exemplaren worden verwond of gedood.
CONCLUSIE

Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de soortengroep amfibieën ontstaan. In en rond het plangebied komen enkele licht beschermde
soorten voor. Vaste verblijfplaatsen van deze soorten kunnen worden verstoord
en vernietigd (artikel 11) als gevolg van de ontwikkelingen. Ook kunnen enkele
exemplaren worden verwond of gedood (artikel 9). In het geval van ruimtelijke
ontwikkelingen geldt voor licht beschermde soorten een vrijstelling voor de
artikelen 9 tot en met 11. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen
gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten is een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. Wel blijft de zorgplicht van toepassing.
Reptielen

INVENTARISATIE

Binnen het plangebied is geen geschikt leefgebied voor reptielen aanwezig; de
meeste in de omgeving aanwezige soorten houden van een combinatie van
open zandige plekken met voldoende dekking in de vorm van struweel rondom.
Met name voldoende dekking en structuurvariatie in plantengroei ontbreekt
binnen het plangebied. In het direct aangrenzende duingebied komen zandhagedis en hazelworm voor. Hoewel het plangebied hiervan gescheiden wordt
door een drukke verharde weg is het niet uitgesloten dat een enkel zwervend
exemplaar in het plangebied kan worden aangetroffen. Omdat het hier in dat
geval om incidenten gaat behoeft hier in de planontwikkeling geen rekening
mee te worden gehouden.

EFFECTEN/CONCLUSIE

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende
beeld van de soortengroep reptielen ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelingen worden geen effecten op reptielen verwacht.
Vissen

INVENTARISATIE

Binnen dat deel van het plangebied waar de werkzaamheden zijn gepland, is
geen permanent oppervlaktewater aanwezig. Langs de randen van het plangebied, ten westen en zuiden van het plangebied zijn watergangen aanwezig die
in verbinding staan met poldersloten. Volgens de opgave van de Quickscanhulp komen er in de omgeving van het plangebied kleine modderkruiper en
bittervoorn voor. Deze soorten kunnen zich ook ophouden in de aan het plangebied grenzende watergangen. In deze watergangen zijn echter geen ingrepen gepland.

CONCLUSIE

Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de soortengroep vissen
ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelingen worden geen verbodsovertredingen
verwacht. In principe worden er geen werkzaamheden aan de watergangen
voorzien.
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Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden
Door de huidige inrichting en het gebruik is het plangebied geen hoogwaardig

INVENTARISATIE

leefgebied voor ongewervelden. De bloemrijke open delen van het terrein
vormen wel een goed biotoop voor diverse algemene soorten vlinders zoals
kleine vos en distelvlinder. Het plangebied vormt echter geen geschikt onderdeel van het leefgebied van beschermde dagvlinders, libellen en overige ongewervelden. Rouwmantel is een dagvlinder die naar voren komt op basis van
de gegevens van de Quick-scanhulp (bijlage 2). Dit is in Nederland echter een
incidentele zwerver, die hier geen vaste standplaats heeft.
Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de soortengroepen

CONCLUSIE

dagvlinders, libellen en overige ongewervelden ontstaan. Als gevolg van de
ontwikkelingen worden geen verbodsovertredingen verwacht.
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C o n c l u s i e

4

e n

c o n s e q u e n t i e s

4.1

Beschermde soorten
Uit het onderzoek komt naar voren dat het plangebied een beperkte natuurwaarde kent. Desondanks zijn binnen het plangebied enige beschermde soorten aanwezig en te verwachten. In het kader van de Flora- en faunawet zijn de
navolgende aspecten van belang.
Er is een zeer geringe kans dat in het receptiegebouw verblijfplaatsen van

VLEERMUIZEN

vleermuizen aanwezig zijn. Omdat het bestaande receptiegebouw alleen intern verbouwd wordt, worden mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen niet
aangetast. Om deze reden bestaat er geen noodzaak hiernaar nader onderzoek
uit te voeren. Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen treden
niet op.
In het struweel op sommige terreindelen van het plangebied kunnen vogels in

BROEDVOGELS

de bomen en struiken tot broeden komen. Alle inheemse vogelsoorten zijn
streng beschermd. Voor de broedvogels binnen het plangebied, geldt dat de
nesten alleen beschermd zijn als ze in gebruik zijn ten behoeve van het uitbroeden van de eieren en het grootbrengen van de jongen, dus tijdens het
broedseizoen. Voor het verstoren en vernietigen van in gebruik zijnde nesten
kan in eerste instantie geen ontheffing worden verkregen. Bij de planning en
uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden dient daarom voldoende rekening
wordt gehouden met het broedseizoen van vogels om zo een verbodsovertreding van de Flora- en faunawet te voorkomen. Omdat het gebied waar vogels
tot broeden kunnen komen heel beperkt is, kan ook tijdens het broedseizoen
worden gewerkt onder de voorwaarde dat het gebied vooraf aan de werkzaamheden wordt onderzocht op eventuele aanwezigheid van nesten. Indien de
initiatiefnemer/uitvoerder bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden voldoende rekening houdt met broedvogels, kan een verbodsovertreding
ten aanzien van broedvogels (artikel 11 en 12 van de Flora- en faunawet) worden voorkomen.
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4.2

Uitvoerbaarheid
Met inachtneming van de hierboven genoemde opmerkingen ten aanzien van
vleermuizen en broedvogels vormt de Flora- en faunawet geen belemmering
voor de uitvoering van het plan.

4.3

Bronnen
Veldbezoeken
VERKENNEND VELDBEZOEK

Het plangebied en omgeving zijn op 8 juli 2015 door de heer drs. A. Brouwer
bezocht om een indruk te krijgen van het terrein en het voorkomen van planten- en diersoorten. Tijdens het bezoek zijn dier- en plantensoorten genoteerd, maar zijn verder geen volledige vegetatieopnamen gemaakt. Het was
een bewolkte dag met een maximumtemperatuur van 18°C en een matige
westenwind.

4.4

Gegevens
Quick-scan-hulp/Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de
meeste complete natuurdatabank van Nederland. De Quick-scanhulp/NDFF
geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en
dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensautoriteit
Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Informatie is te vinden op
www.Quick-scanhulp.nl. Een overzicht van waargenomen soorten is te vinden
in de bijlagen.

4.5

Literatuur
-

Voortoets Natuurbeschermingswet Uitbreiding Landal Dunimar Noordwijkerhout, BügelHajema Adviseurs, 2015;

-

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Soortenstandaard Gewone
dwergvleermuis, versie 1.1, RVO-S12-401/BF15896, maart 2014;

-

Stichting RAVON, Waarnemingenoverzicht 2013 (verspreidingsperiode
2003 2012), RAVON 55, jaargang 16 (4): blz. 119-132.
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Bijlagen
1.

Wet- en regelgeving natuurwaarden

2.

Samenvatting Quick-scanhulp Flora en Fauna

Bijlage 1. Wet- en regelgeving natuurwaarden
Relevante wet- en regelgeving met betrekking tot soortenbescherming betreft de Flora- en
faunawet en het Besluit Rode lijsten flora en fauna. Relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gebiedsbescherming betreft de Natuurbeschermingswet 1998 en het beschermingsregime van de Ecologische Hoofdstructuur. In het navolgende wordt een toelichting op
deze wet- en regelgeving gegeven.
Flora- en faunawet
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de Europese Unie is hiermee in de
nationale wetgeving verwerkt.
Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende dieren
en planten (zowel beschermde als onbeschermde) en hun leefomgeving. Die zorgplicht houdt

ZORGPLICHT

in ieder geval in dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of
nalaten nadelige gevolgen heeft voor flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten. Diegene moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden
verwacht om die nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan
te maken (artikel 2).
Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten te verwijderen of te
beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen (artikel 9) of

VERBODEN

opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te
beschadigen (artikel 11). Ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is
verboden (artikel 12). Tevens moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat
enkele van deze verboden indirect worden overtreden door aantasting van bijvoorbeeld het
foerageergebied en migratieroutes.
Beschermd zijn de inheemse zoogdieren (met uitzondering van huismuis, bruine rat en zwarte
rat), alle inheemse vogels, amfibieën en reptielen, sommige planten, vissen, vlinders, libel-

BESCHERMDE SOORTEN

len, kevers en mieren en rivierkreeft, wijngaardslak en Bataafse stroommossel.
Op 23 februari 2005 is de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en faunawet in

BESCHERMINGSREGIMES

werking getreden. Deze AMvB deelt de in Nederland beschermde soorten in drie beschermingsregimes in. In de 'Lijst van alle soorten beschermd onder de Flora- en faunawet' worden
de soorten ingedeeld in drie tabellen. Het gaat hierbij om algemene soorten (soorten uit
tabel 1), overige soorten (soorten uit tabel 2) en strikt beschermde soorten (soorten uit tabel
3). Om verwarring te voorkomen, wordt in dit rapport respectievelijk de benaming licht,
middelzwaar en streng beschermd gehanteerd.
Licht beschermde soorten (algemene soorten) zijn in Nederland zo algemeen voorkomend dat

TABEL 1

wordt aangenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen de gunstige staat van instandhouding van
deze soorten niet negatief beïnvloeden. Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor de
artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De verboden, bedoeld in artikel 9 tot en met 11 van de wet, gelden in
het geheel niet ten aanzien van mol, bosmuis en veldmuis. Daarnaast gelden ze niet ten
aanzien van huisspitsmuis voor zover dit dier zich in of op gebouwen of daarbij behorende
erven of roerende zaken bevindt.
Voor middelzwaar beschermde soorten (overige soorten) en vogels geldt een vrijstelling in het
kader van de Flora- en faunawet, mits wordt gewerkt volgens een door het Ministerie van
Economische Zaken goedgekeurde gedragscode (zie hierna). Deze gedragscode moet door de
sector of de ondernemer zelf worden opgesteld en ingediend voor goedkeuring. Zolang geen
gedragscode is opgesteld, moet voor verstoring van de soorten ontheffing worden aange-

TABEL 2

vraagd. Toetsingscriteria voor het verlenen van een ontheffing bij middelzwaar beschermde
soorten zijn:

TABEL 3

-

de activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat

-

van instandhouding van de soort;
de activiteit moet een redelijk doel dienen.

Ontheffing voor streng beschermde soorten en vogels wordt alleen verleend onder strikte
voorwaarden. De algemene beleidslijn hierbij is dat de ingrepen zodanig worden gemitigeerd
dat er geen effecten zijn te verwachten op het goede voortbestaan van de soort op de locatie
van de ingreep. Toetsingscriteria voor het verlenen van een ontheffing zijn:

ACTIVITEITENPLAN

-

er mag geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit zijn;

-

de activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat
van instandhouding van de soort;

-

er moet een in of bij de wet genoemd belang zijn;

-

er wordt zorgvuldig gehandeld;
er vindt geen benutting of economisch gewin plaats.

Ten behoeve van een ontheffingsaanvraag artikel 75 Flora- en faunawet dient een activiteitenplan te worden opgesteld. In het activiteitenplan worden het doel van de aanvraag en een
uitgebreide onderbouwing van de activiteit beschreven. Het vormt de basis van de beoordeling door de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken.

AFWIJZING

Wanneer door middel van het nemen van mitigerende maatregelen een verbodsovertreding
wordt voorkomen, kan het eveneens goed zijn om een activiteitenplan op te stellen om het
'zorgvuldig werken' vast te leggen. Dit activiteitenplan kan via de aanvraagprocedure voor een
ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet ter beoordeling aan de Dienst Regelingen worden
voorgelegd. Hierbij wordt dan ingezet op een goedkeuring van de maatregelen, maar een
afwijzing van de ontheffingsaanvraag. Door uitvoering van de maatregelen die in het activiteitenplan zijn beschreven, wordt een overtreding van de Flora- en faunawet namelijk voorkomen en is een ontheffing niet nodig.

GEDRAGSCODE

Een gedragscode is een document waarin wordt aangegeven hoe bij het uitvoeren van activiteiten of werkzaamheden schade aan beschermde planten en dieren wordt voorkomen of tot
een minimum wordt beperkt. Ook wordt in de gedragscode aangegeven hoe in de praktijk
zorgvuldig wordt gehandeld.

BEOORDELING

Om te voldoen aan de onderzoeksverplichting naar andere eventueel belemmerende regelgeving zoals gesteld in artikel 3.1.6 Bro, is het voldoende dat een ecoloog vaststelt dat er geen
ontheffingen volgens artikel 75 Flora- en faunawet nodig zijn of dat deze kunnen worden
verkregen (ABRvS 23 augustus 2006). Dit oordeel is geldig wanneer het is gebaseerd op goed
onderzoek en juridisch navolgbaar is gedocumenteerd, zoals in voorliggende rapportage is
gebeurd. De begrippen 'ecoloog', 'goed onderzoek' en 'rapportage' zijn beschreven in de 'Handreiking Flora- en faunawet, 31 oktober 2008' van de Dienst Landelijk Gebied.
Besluit Rode lijsten flora en fauna
De Rode lijsten zijn officieel door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
vastgesteld (Besluit Rode lijsten flora en fauna, november 2004, gedeeltelijk herzien en
aangevuld per september 2009) op grond van de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het
behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979 (Verdrag van Bern). Voor het Ministerie van Economische Zaken zijn de rode lijsten
mede richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid. Veel rode lijstsoorten (vooral planten)
worden niet door de Flora- en faunawet beschermd en hebben daardoor geen (duidelijke)
juridische status.

De rode lijsten zijn samengesteld aan de hand van twee criteria, te weten de trend en de
zeldzaamheid. De rode lijstsoorten worden ingedeeld in de volgende categorieën, met de
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daarbij behorende trend en zeldzaamheid:
-

UW uitgestorven op wereldschaal: maximaal afgenomen en nu afwezig op wereldschaal;

-

UWW in het wild uitgestorven op wereldschaal: maximaal afgenomen en nu in het
wild afwezig op wereldschaal, maar in Nederland nog wel in gevangenschap gehouden
of gekweekt;

-

VN verdwenen uit Nederland: maximaal afgenomen en nu afwezig in Nederland;
VNW in het wild verdwenen uit Nederland: maximaal afgenomen en nu in het wild
afwezig in Nederland, maar in Nederland nog wel in gevangenschap gehouden of ge-

-

kweekt;
EB ernstig bedreigd: zeer sterk afgenomen en nu zeer zeldzaam;

-

BE bedreigd: sterk afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam, of zeer sterk afge-

-

nomen en nu zeldzaam;
KW kwetsbaar: matig afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk

-

afgenomen en nu vrij zeldzaam;
GE gevoelig: stabiel of toegenomen, maar zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk
afgenomen, maar nog algemeen.

Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet uit 1967 voldeed niet meer aan de eisen die internationale verdragen en Europese verordeningen aan natuurbescherming stellen. Daarom is op 1 oktober 2005 de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden, die de gebiedsbescherming
van nationaal begrensde natuurgebieden bundelt. Daarmee zijn de bepalingen vanuit de
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet 1998 verwerkt.
De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet 1998:
-

Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);

-

staatsnatuurmonumenten en beschermde natuurmonumenten;
Wetlands.
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Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan (structuurvisie) waarin de
Ecologische Hoofdstructuur is geregeld.
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten

VERGUNNING

die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen Gedeputeerde Staten van
de provincies de vergunningen, maar bij landsbelangoverschrijdende gebieden doet de minister van Economische Zaken dit.
Bij projecten, plannen en activiteiten in of in de omgeving van een beschermd gebied moet in
een vooroverleg tussen het bevoegd gezag en de initiatiefnemer (samen met zijn ecologisch

ORIËNTATIEFASE/VOORTOETS

adviseur), worden ingeschat of de voorgestane ontwikkeling een significant negatief effect op
dit gebied tot gevolg kan hebben. In deze oriëntatiefase vindt een globale toetsing plaats, de
zogenaamde voortoets, waardoor een indicatie van de mogelijke negatieve gevolgen wordt
verkregen. Op deze manier kan worden bepaald hoe de verdere procedure dient te worden
doorlopen en of vergunningverlening aan de orde is. Het bevordert de voortgang van het
proces wanneer de initiatiefnemer een aantal globale onderzoeksgegevens voor dit vooroverleg aanlevert. In voorliggend rapport heeft de ecoloog die gegevens beschreven.
In tegenstelling tot de beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet, die door de ecoloog wordt gegeven, is voor de Natuurbeschermingswet 1998 het oordeel van het bevoegd
gezag nodig (zie ook Vergunning). Teneinde te voldoen aan artikel 3.1.6 Bro moet het oordeel
van het bevoegd gezag deel uitmaken van de besluitvorming in de planologische procedure,
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tenzij het objectief overduidelijk is dat beschermde gebieden niet kunnen worden geschaad
door de getoetste ontwikkeling.
VERGUNNINGAANVRAAG

Wanneer er geen wetenschappelijke zekerheid bestaat dat er geen significant negatief effect
is, moet een passende beoordeling worden uitgevoerd. Indien er mogelijk wel een negatief
effect is, maar dit zeker niet significant is, moet een verslechterings- en verstoringstoets
worden gedaan. Voor beide toetsen moet de initiatiefnemer de gegevens aanleveren in de
vorm van een natuurbeschermingswetrapport. Het bevoegd gezag toetst deze rapportage op
verzoek van de initiatiefnemer. In beginsel verleent het bevoegd gezag alleen een vergunning
als zekerheid is verkregen dat de activiteit de natuurlijke kenmerken van het gebied niet
aantast. Indien een gebied alleen of mede op grond van een eerdere aanwijzing als natuurmonument is aangewezen, geldt voor dat zelfstandige gebied of voor die specifieke aanwijzingscriteria een lichter afwegingskader met een zekere bestuurlijke vrijheid.

ADC-CRITERIA

Wanneer het bevoegd gezag een passende beoordeling nodig acht, moet rekening worden
gehouden met de ADC-criteria. Het project moet dan achtereenvolgens worden beoordeeld
op: mogelijke (A) alternatieven, (D) dwingende reden van groot openbaar belang en verplichte (C) compensatie. Veel projecten zullen niet aan deze criteria voldoen. Het kan daarom
gunstig zijn om bij twijfel over effecten een uitgebreider vooronderzoek te doen in de vorm
van een natuurbeschermingswetonderzoek. Een interactief proces tussen de onderzoekers, de
initiatiefnemer en zijn ontwerpers, biedt daarnaast de mogelijkheid om het plan zo bij te
stellen dat significant negatieve effecten worden voorkomen.

INSTANDHOUDINGSDOELEN

De omvang van de effecten wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van het
betreffende beschermd gebied. Deze doelstellingen zijn of worden opgenomen in de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen. In het aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-gebied
staat vanwege welke soorten en habitatten en om welke reden het gebied is aangewezen. De
instandhoudingsdoelstellingen van een gebied mogen niet worden geschaad.

AANGEWEZEN

Ten tijde van het schrijven van dit rapport zijn nog niet alle aanwijzingsbesluiten voor de 162
Natura 2000-gebieden klaar. De laatste stand van zaken met betrekking tot de (definitieve)
aanwijzingsbesluiten is te vinden op de internetsite van het Ministerie van EZ (gebiedendatabase). Zolang definitieve aanwijzing nog niet heeft plaatsgevonden, wordt getoetst aan de
bestaande gebiedsdocumenten of de conceptaanwijzingsbesluiten.

BEHEERPLANNEN

Voor alle Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. In een beheerplan
wordt vastgelegd hoe en wanneer de doelen voor een gebied worden gehaald (instandhoudingsdoelstellingen). Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (landbouw, recreatie,
waterbeheer) die negatieve effecten op de natuur(doelen) hebben, kunnen ook in het beheerplan worden geregeld, waarmee een integrale aanpak wordt bewerkstelligd. Een beheerplan moet binnen drie jaar na aanwijzing als Natura 2000-gebied worden vastgesteld. Sinds 1
september 2009 zijn voor ruim 80 van de 168 gebieden conceptbeheerplannen beschikbaar.
Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een
speciale natuurkwaliteit (doelen). De EHS moet biodiversiteit en duurzame natuurkwaliteit in
Nederland waarborgen. De EHS is een beleidsconcept dat zijn wortels heeft in het Nationaal
Natuurbeleidsplan van 1990. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de
plannen van de rijksoverheid met betrekking tot de EHS. Provincies zijn verantwoordelijk voor
de realisering van de EHS. In de Provinciale Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening is dit als beleidsdoel opgenomen.

De EHS bestaat uit:
-

bestaande natuurgebieden;

-

toekomstige natuurgebieden;
beheergebieden.

Voor de EHS geldt het beschermings- en compensatieregime uit de Nota Ruimte, zoals uitgewerkt in de Spelregels EHS (Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en
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herbegrenzen EHS). In het geval van een ruimtelijke procedure worden ingrepen bij EHSgebieden door het bevoegd gezag, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie,
getoetst. Wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS mogen niet worden aangetast. Aantasting wordt alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project van groot openbaar belang is en er geen redelijk alternatief bestaat. Hier geldt het zogenaamde 'nee,
tenzij'-principe. De aantasting moet zoveel mogelijk worden gemitigeerd. Restschade moet
worden gecompenseerd.
In tegenstelling tot de beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet, die door een
ecoloog wordt gegeven, is in het geval van effecten op de EHS het oordeel van het bevoegd
gezag nodig. Dit komt overeen met de Natuurbeschermingswet 1998. Het college van Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie is gewoonlijk het bevoegd gezag. In voorliggend
rapport levert de ecoloog wel de argumenten voor dat besluit. Teneinde te voldoen aan artikel 3.1.6 Bro moet het oordeel van het bevoegd gezag deel uitmaken van de besluitvorming in
de planologische procedure, tenzij het objectief overduidelijk is dat beschermde gebieden
niet kunnen worden geschaad door de getoetste ontwikkeling.
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Kwaliteitszorg
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.
Betrouwbaarheid
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.
In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor
de juistheid en volledigheid van deze informatie.
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INLEIDING

Econsultancy heeft van BügelHajema Adviseurs bv opdracht gekregen voor het uitvoeren van een
verkennend bodemonderzoek aan de Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout in de gemeente
Noordwijkerhout.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de herinrichting van en nieuwbouw op de onderzoekslocatie, waarbij sprake is van een aanvraag van een omgevingsvergunning.
Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de planontwikkeling.
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013)
en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM,
2007.
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000.
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.

2
2.1

VOORONDERZOEK
Geraadpleegde bronnen

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de Omgevingsdienst IJmond aanwezige informatie (digitaal loket), informatie verkregen van de opdrachtgever (contactpersoon de heer
W. Bomhof) en informatie verkregen uit de op 6 juli 2015 uitgevoerde terreininspectie.
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld
over:






het historische, huidige en toekomstige gebruik;
eventuele calamiteiten;
eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;
de bodemopbouw en geohydrologie;
verhardingen, kabels en leidingen.

Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. Bijlage 7 bevat door de Omgevingsdienst IJmond verstrekte bodeminformatie over de onderzoekslocatie.
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2.2

Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of terreindelen binnen een afstand van 25 meter.
De onderzoekslocatie (± 12.500 m²) ligt aan de Ruigenhoekerweg 5, circa 3,7 kilometer ten noordoosten van de kern van Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijkerhout (zie bijlage 1).
Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, sectie E, nummer 6308 (zie bijlage 2c).
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 24 H, (schaal 1:25.000), bevindt het maaiveld zich op een hoogte tussen circa 1 en 5 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de
onderzoekslocatie X = 95.940, Y = 478.535.
2.3

Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie
e

Op basis van het beschikbare historische kaartmateriaal uit het begin van de 17 eeuw betrof het
plangebied een natuurlijk gebied, deel uitmakend van het duinenlandschap en specifiek op een
strandwal. Ten zuidenoosten van het plangebied was een (onverharde) weg aanwezig die langs de
onderzijde van de strandwal liep. De strandvlakte verder ten zuidoosten van het plangebied was al
ontgonnen en in agrarisch gebruik genomen. In noordwestelijke richting vanaf het plangebied vond
een overgang plaats naar een strandvlakte waar zoetwatermeren aanwezig waren. Verder in noordwestelijke richting was weer een overgang aanwezig naar de volgende strandwal. Voor het plangebied vinden tot aan de jaren van de Tweede Wereldoorlog geen noemenswaardige veranderingen
plaats. Het plangebied bleef een natuurlijk gebied, deel uitmakend van de Oost Duinen. Op de
strandwal was sprake van zowel een open duinenvegetatie als bos. Ten noorden van het plangebied
was aan het begin van de 20e eeuw de voorloper van de Ruigenhoekerweg aanwezig en werd aangeduid als de Zegweg. Ten oosten lag het buurtschap Ruigenhoek en betrof niet meer dan enkele (boeren)erven nabij de kruising waar heden de Delfweg onder de Provinciale weg doorloopt. De strandwallen verder ten noordwesten van het plangebied werden wel ontgonnen en in agrarisch gebruik
genomen.
In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog is ten zuidwesten van het plangebied een groot deel
e
van de strandwal afgegraven en vervolgens in agrarisch gebruik genomen. In de jaren ’60 van de 20
eeuw is de watergang die door het uiterst noordoostelijke deel van het plangebied liep niet meer
aanwezig. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid zijn gedempt. Het plangebied betrof verder een natuurlijk gebied met een halfopen vegetatie. Wel waren enkele zandwegen ontstaan. Binnen het natuurlijke duinenlandschap vindt regeneratie van bos plaats. De weg langs de onderzijde van de
strandwal was rechtgetrokken en in de planning stond de aanleg van de provinciale weg. Deze weg is
vervolgens in de jaren ’70 van de 20e eeuw aangelegd. Ook het wegenpatroon in de omgeving van
het plangebied werd verder aangepast, ook om aan te sluiten op de provinciale weg. In de jaren ’80
en begin jaren ’90 van de 20e eeuw waren er brede zandpaden aanwezig binnen het plangebied.
Vermoed wordt dat er zandafgravingen plaatsvonden. De aanleg van het recreatiepark en de bouw
van de rondom het plangebied al aanwezige bungalows heeft rond 2009 plaatsgevonden.
De onderzoekslocatie betreft het deel van recreatiepark Landal Dunibar dat nog niet bebouwd is en
tot op heden in gebruik is als groenstrook/grasveld. Op het centrale deel van de onderzoekslocatie
staan enkele speeltoestellen.
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.

15035321 NOO.BHA.NEN

Pagina 2 van 10

Voor zover bij de opdrachtgever en de omgevingsdienst bekend, heeft er op de onderzoekslocatie
nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden.
Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activiteiten op de
onderzoekslocatie. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten.
2.4

Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de omgevingsdienst blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.
2.5

Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.
2.6

Belendende percelen/terreindelen

In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen.
Het recreatiepark wordt grotendeels omgeven door soms brede watergangen. Ten zuiden en westen
van het plangebied bevinden zich voornamelijk agrarische percelen. Ten noorden bevindt zich een
natuurgebied (bos afgewisseld met een open duinenlandschap). Ten oosten van het plangebied bevindt zich de Provinciale weg N206.
Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.
Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende
verontreinigingen zijn te verwachten.
2.7

Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging.
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen.
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.
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2.8

Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens de nieuwbouw van een hoofdgebouw, 16 bungalows, een tweetal
bergingen en een berging voor fietsenverhuur te realiseren. Het noordelijke deel van de onderzoekslocatie zal worden ingericht als parkeerterrein.
2.9

Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de
grond.
Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor.
2.10 Bodemopbouw
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als een vorstvaaggrond, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand. Deze gronden zijn kenmerkend voor de
strandwallen die tot de oude duin- en strandafzettingen behoren. In zijn natuurlijke staat komt onder
een strooisellaag meestal een dunne humushoudende bovengrond voor die overgaat in een bruine of
oranjegeel gekleurde, zwak ontwikkelde B-horizont. Naar onderen wordt de kleur licht grijsgeel. In
deze gronden heeft al een zodanige bodemvorming plaatsgevonden dat ze vaak tot 1,5 m -mv of veel
dieper zijn ontkalkt.
2.11 Geohydrologie
Het plangebied ligt landschappelijk gezien binnen het duingebied van Nederland. De ontstaanswijze
van dit gebied hangt nauw samen met de zeespiegelstijging in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden). In de periode van snelle zeespiegelstijging in het Atlanticum (ca.7000 voor Chr.) zijn buiten de
huidige kustlijn waarschijnlijk al strandwallen gevormd door sedimenttransport onder invloed van getijden, golfwerking en wind. Deze strandwallen werden bij een snel stijgende zeespiegel echter na
korte tijd weer afgebroken. Aan het einde van het Atlanticum en het begin van het Subboreaal (ca.
3900 voor Chr.) bereikte de zee zijn maximale uitbreiding, waarna door een minder snel stijgende
zeespiegel uitbouw van de kust in westelijke richting kon plaatsvinden (‘progradatie’). Daardoor werd
een serie kustparallelle strandwallen gevormd, waarbij steeds een jongere strandwal ten westen van
de oude werd gevormd.
Tussen de strandwallen lagen de lager gelegen strandvlakten, welke in een latere fase meestal zijn
opgevuld met jongere klei- en veenlagen. Aan de kustuitbouw kwam rond 500 voor Chr. een einde.
Op de strandwallen zijn onder invloed van een aanlandige wind duinen gevormd: de Oude Duinen (ter
onderscheid van de pas in de Late-Middeleeuwen gevormde Jonge Duinen). Deze duinen zijn vrijwel
altijd afgegraven. De duin- en strandzanden behoren tot de Formatie van Naaldwijk, onderverdeeld in
het Laagpakket van Schoorl gelegen op het Laagpakket van Zandvoort. De strandwal waar het plangebied op ligt dateert uit de periode 3000-2000 v. Chr. De strandwallengordel werd in MiddenNederland oorspronkelijk op drie plaatsen onderbroken door riviermondingen (estuaria). De dichtstbijzijnde doorbraak ligt 11 kilometer ten zuiden van het plangebied en betreft het Oude Rijn-estuarium,
welke zich gelijktijdig vormde met de kustuitbreidingen en de daarbij behorende vorming van strandwallen, tussen 4400 vóór Chr. en 1122 na Chr. Hoewel de fluviatiele activiteit een belangrijke zo niet
bepalende rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van dit gebied, ontbreken de kenmerkende afzettingen van een meanderende rivier, zoals duidelijk ontwikkelde kronkelwaarden en oeverwallen. Het
ontbreken van vooral kronkelwaarden duidt vermoedelijk op een vrij grote mariene invloed, waardoor
zich in het kweldergebied en verder naar het noorden tussen de strandwallen getijdenkreken vormden. Hiervan slingeren zich enkele tot in de strandvlaktes nabij Voorhout, een plaats die eveneens op
een nog vrij grote afstand ten zuiden van het plangebied ligt. Na het gesloten raken van de duinenrij
verminderde de mariene invloed.
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De Oude Rijn kreeg een meanderend karakter binnen de oorspronkelijke Oude Rijn-estuarium, met
de vorming van kronkelwaarden en oeverwallen. Na de actieve periode van de Oude Rijn is vanuit
zee nog een pakket klei afgezet, voorheen aangeduid als Afzettingen van Duinkerke IIIB, nu het
Laagpakket van Walcheren. Het plangebied zelf heeft altijd buiten deze zone van rivier- en zeeinvloed
gelegen.
Binnen het gemeentegebied van Noordwijkerhout zijn de strandwallen met tussengelegen strandvlakten ontstaan vanaf ongeveer 2500 voor Chr. In het oostelijke deel van de gemeente ontstond een
zeer breed strand met een strandwal net buiten de gemeentegrenzen ter hoogte van Lissen en Hillegom. Dit strand werd tussen 2500 en 2250 voor Chr. zo breed dat er opnieuw een strandwal ontstond
ten westen van waar nu de provinciale weg N206 loopt, vrijwel direct ten oosten van het plangebied.
Tussen 2250 en 1950 voor Chr., in de laatste fase van het Laat-Neolithicum, ontstond een 500 meter
brede strandwal, waar het plangebied op ligt. Weer ongeveer honderd jaar later vormden zich in westelijke richting nog een aantal kleinere strandwallen, waarna een periode van uitbouw van het strand
volgde. Na de vorming van deze strandwallen en strandvlaktes vormde deze ideale vestigingsgebieden ten opzichte van het uitgestrekte veengebied dat zich tussen de kust en de huidige provincie
Utrecht uitstrekte.
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bevindt zich gemiddeld op NAP-niveau, waardoor
het grondwater zich tussen 1,5 en 3,5 m -mv zou bevinden. Er is geen duidelijke grondwaterstromingsrichting af te leiden.
Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.

3

CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET)

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is
aan te wijzen. Verspreid over de hele locatie is altijd sprake geweest van een gelijksoortig en extensief gebruik (eenduidig geringe antropogene beïnvloeding) en weinig tot geen bebouwing. Het oppervlak is groter dan 1,0 ha. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie
onderzocht dient te worden volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.

4
4.1

VELDWERK
Algemeen

Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van bodemlagen
door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemlagen worden
hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten worden op
kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de grond vormt
de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Voor
de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt gebruik gemaakt van te
plaatsen peilbuizen. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen is beschreven in
paragraaf 4.3.
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Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen.
4.2
4.2.1

Grondonderzoek
Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is op 6 juli 2015 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer
A.F.W. Geven. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem staat geregistreerd als ervaren
veldwerker voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en
waterbodemonderzoek".
In totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 21 boringen geplaatst; 11 boringen tot 0,5 m -mv, 4
boringen tot 1,0 m -mv, 4 boringen tot 2,0 m -mv en 2 boringen tot maximaal 5,5 m -mv. Deze diepe
boringen zijn afgewerkt als peilbuis. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform
de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m,
waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd
zijn.
4.2.2

Zintuiglijke waarnemingen

De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand. De ondergrond bestaat uit zwak
siltig, matig fijn zand. Op wisselende dieptes is zowel de bovengrond als de ondergrond bovendien
zwak grindig.
De bovengrond is plaatselijk matig tot sterk puinhoudend. Verder zijn er zintuiglijk in het opgeboorde
materiaal geen verontreinigingen waargenomen.
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bodem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie,
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van
het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief.
4.3
4.3.1

Grondwateronderzoek
Uitvoering veldwerk

Op de onderzoekslocatie zijn 2 peilbuizen (filterstelling 4,5-5,5 en 3,3-4,3 m -mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 6
juli 2015 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuizen (het peilfilter) is geperforeerd en de
ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis
kunnen migreren. De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal
een week is het grondwater bemonsterd.
4.3.2

Bemonstering

De grondwaterbemonstering is op 14 juli 2015 uitgevoerd door de heer P. Toebes. Deze medewerker
van Econsultancy in Doetinchem staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002
van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".
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De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden met inachtneming van het voorgeschreven
afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de
bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunststofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermonster ten behoeve van de analyse op metalen is in
het veld gefiltreerd. Tabel I geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde
waarde van de troebelheid.
Tabel I.

Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater

Peilbuisnummer

Situering peilbuis

Filterstelling
(m -mv)

Grondwaterstand (m -mv)
14 juli 2015

Troebelheid
(NTU)

03

zuidelijk deel van de onderzoekslocatie

4,5-5,5

4,01

12,5

16

noordelijk deel van de onderzoekslocatie

3,3-4,3

2,90

13,5

Tijdens de grondwaterbemonstering zijn er zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen.

5

LABORATORIUMONDERZOEK

5.1

Uitvoering analyses

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het
laboratorium zijn in totaal 4 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bovengrond en 2 grondmengmonsters van de ondergrond). De grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:
- standaardpakket grond:
droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK) en minerale olie;
- standaardpakket grondwater:
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie.
Tabel II geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten.
Tabel II.

Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten

Grondmengmonster

Traject
(cm -mv)

MM1

01 (0-50) + 02 (0-50) + 05 (0-50) + 07 (0-50) +
14 (0-50) + 16 (0-50) + 19 (0-50)

standaardpakket

bovengrond
(zintuiglijk schoon)

MM2

10 (0-50) + 11 (0-50) + 12 (0-50) + 13 (0-50)

standaardpakket

bovengrond
(matig tot sterk puinhoudend)

MM3

03 (100-150) + 03 (150-200) + 04 (100-150) +
20 (100-150) + 20 (150-200)

standaardpakket

ondergrond zuidelijk deel
(zintuiglijk schoon)

MM4

08 (50-100) + 08 (100-150) + 11 (100-150) +
11 (150-200) + 16 (100-150) + 16 (150-200)

standaardpakket

ondergrond noordelijk deel
(zintuiglijk schoon)
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5.2

Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1),
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus:
- achtergrondwaarde:
deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van
natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen;
- streefwaarde:
deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te
waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;
- tussenwaarde:
deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige
bodemverontreiniging bestaat;
- interventiewaarde:
deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven
ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek
meestal niet noodzakelijk.
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:
Grond:
- niet verontreinigd:
- licht verontreinigd:
- matig verontreinigd:
- sterk verontreinigd:

gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
gehalte > interventiewaarde.

Grondwater:
- niet verontreinigd:
- licht verontreinigd:
- matig verontreinigd:
- sterk verontreinigd:

concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
concentratie > interventiewaarde.
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5.3

Resultaten grond- en grondwatermonsters

Tabel III geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden.
Tabel III.

Overschrijdingen toetsingskaders grond

Gronmengmonster

Traject
(cm -mv)

Gehalte > AW

Gehalte > T

Gehalte > I

(licht verontreinigd)

(matig verontreinigd)

(sterk verontreinigd)

MM1

01 (0-50) + 02 (0-50) + 05 (0-50) + 07 (0-50) +
14 (0-50) + 16 (0-50) + 19 (0-50)

-

-

-

MM2

10 (0-50) + 11 (0-50) + 12 (0-50) + 13 (0-50)

PCB
PAK

-

-

MM3

03 (100-150) + 03 (150-200) + 04 (100-150) +
20 (100-150) + 20 (150-200)

-

-

-

MM4

08 (50-100) + 08 (100-150) + 11 (100-150) +
11 (150-200) + 16 (100-150) + 16 (150-200)

-

-

-

Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader
overschrijden.
Tabel IV.
Grondwatermonster

Overschrijdingen toetsingskader grondwater
Situering
peilbuis

Concentratie > S

Concentratie > T

Concentratie > I

(licht verontreinigd)

(matig verontreinigd)

(sterk verontreinigd)

03

zuidelijk deel van de onderzoekslocatie

-

-

-

16

noordelijk deel van de onderzoekslocatie

-

-

-

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten.
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6

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

Econsultancy heeft in opdracht van BügelHajema Adviseurs bv een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd aan de Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijkerhout.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de herinrichting van en nieuwbouw op de onderzoekslocatie, waarbij sprake is van een aanvraag van een omgevingsvergunning.
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand. De ondergrond bestaat uit zwak
siltig, matig fijn zand. Op wisselende dieptes is zowel de bovengrond als de ondergrond bovendien
zwak grindig.
De bovengrond is plaatselijk matig tot sterk puinhoudend. Verder zijn er zintuiglijk in het opgeboorde
materiaal geen verontreinigingen waargenomen.
De puinhoudende bovengrond is licht verontreinigd met PCB en PAK. In de zintuiglijk schone bovengrond en in de ondergrond zijn analytisch geen verontreinigingen geconstateerd.
In het grondwater zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond.
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd
wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, niet geheel bevestigd. Gelet op de aard en mate van
verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de herinrichting van de onderzoekslocatie.
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing.

Econsultancy
Doetinchem, 24 juli 2015

15035321 NOO.BHA.NEN

Pagina 10 van 10

Bijlage 1

Topografische ligging van de locatie

Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht
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Legenda
Boringen
Omschrijving

Symbool

Boringen
Omschrijving

Symbool

Symbolen
Omschrijving

Symbool

Verontreiniging
Omschrijving

Symbool

Boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50

Asfalt

Ontgravingsvak

Boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Beton

Niet verontreinigd

Boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Boom

AW/S-waarde contour

Boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Bos

T-waarde contour

Boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Braak

I-waarde contour

Boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Depothoogte

Boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Fotoname

Licht verontreinigd

Boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Mangat

Matig verontreinigd

Boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Gras

Sterk verontreinigd

Boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 4,5 m -mv

Grind

Verspreiding
verontreiniging onbekend

Peilbuis

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Haag

Peilbuis (diep)

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis

Klinker

Voorgaande
boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis (diep)

Olie/vetafscheider

Voorgaande
boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50

Voorgaande
boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Ontluchtingspunt

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Onverhard

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Parkeerplaats

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Pomp

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Puinverharding

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Sleuf 200x40x50cm

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Spoorbaan

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Stelconplaat

Voorgaande
boring tot 4,5 m -mv
Voorgaande
boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,5 m -mv

..

Voorgaande
boring tot 4,0 m -mv

..

Voorgaande
boring tot 3,5 m -mv

..

Voorgaande
boring tot 3,0 m -mv

.....
......
..

Voorgaande
boring tot 2,5 m -mv

-x,x

...

Voorgaande
boring tot 2,0 m -mv

Ontgravingsdiepte

x,x

P

Struik

Voorgaande peilbuis

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Voorgaande peilbuis (diep)

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis

Kernboring 80 mm

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis (diep)

Kernboring 120 mm +
boring tot 0,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 0,5 m -mv +

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,0 m -mv +

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,5 m -mv +

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,0 m -mv +

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,5 m -mv +

Hekwerk

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,0 m -mv +

Toekomstige bebouwing

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,5 m -mv +

Voormalige bebouwing

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,0 m -mv +

Bebouwing

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,5 m -mv +

Locatiegrens

Kernboring 120 mm +
boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 5,0 m -mv +

Kernboring 120 mm

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis

Talud
Tegel
Vloeistofdichte vloer
Vulpunt
Water

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis (diep)

Zeshoek tegel
Zinkput
Asbestverdacht
plaatmateriaal op maaiveld

X

Niet verontreinigd

?

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 1.

Foto 2.
15035321 NOO.BHA.NEN

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 3.

Foto 4.
15035321 NOO.BHA.NEN

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 5.

Foto 6.
15035321 NOO.BHA.NEN

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 7.

Foto 8.
15035321 NOO.BHA.NEN

Bijlage 2c Kadastrale gegevens

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 15035321
4459
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 juni 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

40

uim
20
ns

esl

100 m

ote

n

Schaal 1:2000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

NOORDWIJKERHOUT
E
6308

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Boorprofielen

Boring:

01

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, licht beigegrijs,
Edelmanboor

0

0
1

50

50

Boring:

0

0
1

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, licht bruingrijs,
Edelmanboor

0

1
50

04
0

0
1

50

50
2

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
Edelmanboor

3
150

100

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
bruinbeige, Edelmanboor

3
150

150
4

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, licht grijsbruin,
Edelmanboor

4

200

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
schelphoudend, zwak
wortelhoudend, bruinbeige,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, donker geelbeige,
Edelmanboor

2
100

100

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
wortelhoudend, licht beigebruin,
Edelmanboor

50

50

03

0

02

200

200

250

300

350

350

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor

400
420

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Zuigerboor
450

500
520
530
550

550

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, donkergrijs,
Zuigerboor
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak veenhoudend,
donkerbruin, Zuigerboor

Boring:

05

Boring:
0

0
1
50

50

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker
geelbruin, Edelmanboor

06
0

0
1
50

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
wortelhoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

50
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Boring:

07

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
wortelhoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

0

0
1

50

50

08
0

0
1

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
Edelmanboor

2
100
3
150
4
200

200

Boring:

09

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, licht grijsbruin,
Edelmanboor

0

0
1

50

50

10
0

0
1

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigebruin, Edelmanboor

2
100

100

Boring:

11

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, matig schelphoudend,
matig puinhoudend, matig keien,
licht bruingrijs, Edelmanboor

0

0
1
50

12
0

0
1

2

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigebruin, Edelmanboor

3

100

100

150

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Edelmanboor

4
200

200

Boring:

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbeige, Edelmanboor

2
100

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
puinhoudend, matig keien, licht
roodbruin, Edelmanboor

50

50

100

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
schelphoudend, matig
puinhoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

13

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, matig puinhoudend,
beigegrijs, Edelmanboor

0

0
1

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, beigegrijs, Edelmanboor

2
100

14
0

0
1
50

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, bruingrijs, Edelmanboor

50

100
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Boring:

15

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, sterk puinhoudend,
bruingrijs, Edelmanboor

0

0
1

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor

2
100

100

16
0

0
1

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
wortelhoudend, licht beigegrijs,
Edelmanboor

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbeige, Edelmanboor

2
100
3
150
4
200
230

Zand, matig fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Edelmanboor

250

300
320

Zand, matig fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Zuigerboor
350

400
430

Boring:

17

Boring:
0

0
1

50

50

Boring:

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, grijsbeige, Edelmanboor

1

Boring:
0

1

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Edelmanboor

50

50

0

0

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Edelmanboor

50

50

19

0

18

20
0

0
1

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

50

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak keien, donkerbruin,
Edelmanboor

2
100

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker
grijsbeige, Edelmanboor

3
150
4
200

Boring:

200

21
0

0
1
50

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Edelmanboor

50
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Bijlage 4a Analysecertificaten

Econsultancy
T.a.v. J. Winkelhorst
Fabriekstraat 19c
7005 AP DOETINCHEM

Analysecertificaat
Datum: 13-07-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2015075338/1
15035321
NOO.BHA.NEN
06-07-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

15035321
NOO.BHA.NEN

Monsternemer
Monstermatrix

Bruil
Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

4

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

98.2

96.9

95.9

96.1

Eenheid

Analyse

2015075338/1
06-07-2015
13-07-2015/09:12
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

S

Organische stof

% (m/m) ds

0.7

1.7

<0.7

<0.7

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

99.0

98.3

99.2

99.9

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

3.5

<2.0

3.1

<2.0

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

<20

44

<20

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

4.1

6.2

4.7

4.9

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

<10

21

<10

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

<20

31

<20

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

15

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

6.4

9.8

<5.0

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

36

<35

<35

Minerale olie

S

Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 19 (0-50)

06-Jul-2015

8639814

2

MM2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

06-Jul-2015

8639815

3

MM3 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (100-150) 20 (100-150) 20 (150-200)

06-Jul-2015

8639816

4

MM4 08 (50-100) 08 (100-150) 11 (100-150) 11 (150-200) 16 (100-150) 16 (150-200)

06-Jul-2015

8639817

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

15035321
NOO.BHA.NEN

Monsternemer
Monstermatrix

Bruil
Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2015075338/1
06-07-2015
13-07-2015/09:12
A,B,C
2/2

1

2

3

4

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

0.0014

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

0.0016

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

0.0016

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

0.0074

0.0049

Analyse

Eenheid

S

PCB 118

S
S

1)

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

0.57

<0.050

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.34

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

1.3

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.70

<0.050

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

0.72

<0.050

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

0.32

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.61

<0.050

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

0.42

<0.050

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.48

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

1)

5.5

0.35

<0.050
1)

0.35

1)

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 19 (0-50)

06-Jul-2015

8639814

2

MM2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

06-Jul-2015

8639815

3

MM3 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (100-150) 20 (100-150) 20 (150-200)

06-Jul-2015

8639816

4

MM4 08 (50-100) 08 (100-150) 11 (100-150) 11 (150-200) 16 (100-150) 16 (150-200)

06-Jul-2015

8639817

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Monster nr.

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015075338/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8639814

01

1

0

50

0532609521

8639814

02

1

0

50

0532609520

8639814

05

1

0

50

0532530722

8639814

07

1

0

50

0532315801

8639814

14

1

0

50

0532596280

8639814

16

1

0

50

0532596278

8639814

19

1

0

50

0532609654

8639815

10

1

0

50

0532596291

8639815

11

1

0

50

0532609910

8639815

12

1

0

50

0532596301

8639815

13

1

0

50

0532530448

8639816

03

3

100

150

0532609355

8639816

04

3

100

150

0532609516

8639816

20

3

100

150

0532609519

8639816

03

4

150

200

0532609361

8639816

20

4

150

200

0532609514

8639817

08

2

50

100

0532609523

8639817

08

3

100

150

0532609527

8639817

11

3

100

150

0532609350

8639817

16

3

100

150

0532609360

8639817

11

4

150

200

0532609525

8639817

16

4

150

200

0532609356

Monsteromschrijving

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 05 (0-50) 07

MM2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13

MM3 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (1

MM4 08 (50-100) 08 (100-150) 11 (10
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De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015075338/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

8639815
2015075338
MM2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)
V
2000
1000

0

pA

C30-C35
C35-C40

C21-30

C16-C21

C12-C16

C10-C12

1000

C10

pA

2000

C40

Sample ID.:
Certificate no.:
Sample description.:

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

Minutes

80

80

60

60

C30-C35
C35-C40

C21-30

C16-C21

40

C40

20

C10

C12-C16

C10-C12

40

20

pA

100

pA

100

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0
0.8

1.0

1.2

1.4
Minutes

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

Econsultancy
T.a.v. J. Winkelhorst
Fabriekstraat 19c
7005 AP DOETINCHEM

Analysecertificaat
Datum: 20-07-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2015079066/1
15035321
NOO.BHA.NEN
14-07-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

15035321
NOO.BHA.NEN

Monsternemer
Monstermatrix

Toebes
Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

1

2015079066/1
14-07-2015
20-07-2015/13:13
A,B,C
1/2

2

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

43

32

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

<2.0

2.3

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

<3.0

5.5

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

<10

<10

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

<0.20
1)

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

03-1-1

14-Jul-2015

8650627

2

16-1-1

14-Jul-2015

8650628

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

15035321
NOO.BHA.NEN

Monsternemer
Monstermatrix

Toebes
Water; Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

1

2

<0.10

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

2015079066/1
14-07-2015
20-07-2015/13:13
A,B,C
2/2

<0.10
1)

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

03-1-1

14-Jul-2015

8650627

2

16-1-1

14-Jul-2015

8650628

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Monster nr.

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015079066/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

8650627

03

1

400

550

0800364643

8650627

03

2

400

550

0680133253

8650627

03

3

400

550

0680133265

8650627

Barcode

Monsteromschrijving

03-1-1

0680133253

8650628

16

1

330

430

0800365525

8650628

16

2

330

430

0680133270

8650628

16

3

330

430

0680133247

8650628

16-1-1

0680133270
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De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015079066/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS300

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0215

LVI-GC-FID

Cf. pb 3110-5
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Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15035321
NOO.BHA.NEN
06-07-2015
Bruil
2015075338
06-07-2015
13-07-2015

Analyse

Eenheid

1

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

0,7
3,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

98,2
0,7
99
3,5

0,7000
3,5

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
4,1
<10
<20

45,68
0,2356
6,342
6,885
0,0490
1,050
10,63
10,72
30,87

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
<11
6,4
<6,0
<35

122,5

-

35

190

2600

5000

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
1

Monster
MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 19 (0-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15035321
NOO.BHA.NEN
06-07-2015
Bruil
2015075338
06-07-2015
13-07-2015

Analyse

Eenheid

2

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

170,5
0,2410
7,383
7,241
0,0502
1,050
18,08
33,06
73,56

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

180

-

35

190

2600

5000

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

1,7
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

96,9
1,7
98,3
<2,0

1,700
1,400

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

44
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
6,2
21
31

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
15
9,8
<6,0
36
Zie bijl.

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0014
0,0016
0,0016
0,0074

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0070
0,0080
0,0080
0,0370

*

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
0,57
0,34
1,3
0,7
0,72
0,32
0,61
0,42
0,48
5,5

0,0350
0,5700
0,3400
1,300
0,7000
0,7200
0,3200
0,6100
0,4200
0,4800
5,495

*

0,35

1,5

20,8

40

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
2

Monster
MM2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15035321
NOO.BHA.NEN
06-07-2015
Bruil
2015075338
06-07-2015
13-07-2015

Analyse

Eenheid

3

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

0,7
3,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

95,9
<0,7
99,2
3,1

0,4900
3,100

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
4,7
<10
<20

47,69
0,2370
6,590
6,977
0,0494
1,050
12,56
10,80
31,46

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

122,5

-

35

190

2600

5000

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
3

Monster
MM3 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (100-150) 20 (100-150) 20 (150-200)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15035321
NOO.BHA.NEN
06-07-2015
Bruil
2015075338
06-07-2015
13-07-2015

Analyse

Eenheid

4

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

0,7
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

96,1
<0,7
99,9
<2,0

0,4900
1,400

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
4,9
<10
<20

54,25
0,2410
7,383
7,241
0,0502
1,050
14,29
11,02
33,22

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

122,5

-

35

190

2600

5000

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
4

Monster
MM4 08 (50-100) 08 (100-150) 11 (100-150) 11 (150-200) 16 (100-150) 16 (150-200)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15035321
NOO.BHA.NEN
14-07-2015
Toebes
2015079066
14-07-2015
20-07-2015

Analyse

Eenheid

1

GSSD

Oordeel

RG

S

T

I

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

43
<0,20
<2,0
<2,0
<0,050
<2,0
<3,0
<2,0
<10

43
0,14
1,4
1,4
0,035
1,4
2,1
1,4
7

-

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21
0,63
0,014
0,14

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

0,2

35,1

70

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07
1,12
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

-

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,2
0,1
0,2

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

35

-

50

50

325

600

Legenda
Nr.
1

Monster
03-1-1

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Eindoordeel
Voldoet aan Streefwaarde

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15035321
NOO.BHA.NEN
14-07-2015
Toebes
2015079066
14-07-2015
20-07-2015

Analyse

Eenheid

2

GSSD

Oordeel

RG

S

T

I

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

32
<0,20
<2,0
2,3
<0,050
<2,0
5,5
<2,0
<10

32
0,14
1,4
2,3
0,035
1,4
5,5
1,4
7

-

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21
0,63
0,014
0,14

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

0,2

35,1

70

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07
1,12
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

-

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,2
0,1
0,2

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

35

-

50

50

325

600

Legenda
Nr.
2

Monster
16-1-1

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Eindoordeel
Voldoet aan Streefwaarde

Bijlage 5

Toetsingskader Circulaire bodemsanering
AW = achtergrondwaarde
S = streefwaarde
I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)

voorkomen in:

Grondwater
(μg/l opgelost, tenzij
anders vermeld)

Grond/sediment
(mg/kg droge stof)

Stof/niveau
AW

I

S

I

I.

Metalen
antimoon (Sb)
arseen (As)
barium (Ba)
cadmium (Cd)
chroom (Cr)
chroom III
chroom VI
cobalt (Co)
koper (Cu
kwik (Hg)
kwik (anorganisch)
kwik (organisch)
lood (Pb)
molybdeen (Mo)
nikkel (Ni)
tin (Sn)
vanadium (V)
zink (Zn)

4,0
20
0,60
55
15
40
0,15
50
1,5
35
6,5
80
140

22
76
920*
13
180
78
190
190
36
4
530
190
100
720

10
50
0,4
1
20
15
0,05
15
5
15
65

II.

Anorganische verbindingen
chloride
cyaniden-vrij
cyaniden-complex
thiocyanaat

3
5,5
6,0

20
50
20

100 (mg/l)
5
10
-

1500
1500
1500

III.

Aromatische verbindingen
benzeen
ethylbenzeen
tolueen
xylenen
styreen (vinylbenzeen)
fenol
cresolen (som)
dodecylbenzeen
aromatische oplosmiddelen (som)

0,20
0,20
0,20
0,45
0,25
0,25
0,30
0,35
2,5

1,1
110
32
17
86
14
13
-

0,2
4
7
0,2
6
0,2
0,2
-

30
150
1000
70
300
2000
200
-

1,5

40

0,01
0,0007
0,003
0,003
0,0001
0,003
0,0005
0,0003
0,0004
0,0004
-

70
5
5
1
0,5
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05

Gechloreerde koolwaterstoffen
vinylchloride
dichloormethaan
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1-dichlooretheen
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)
dichloorpropanen
trichloormethaan (chloroform)
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen (Tri)
tetrachloormethaan (Tetra)
tetrachlooretheen (Per)

0,10
0,10
0,20
0,20
0,30
0,30
0,80
0,25
0,25
0,3
0,25
0,30
0,15

0,1
3,9
15
6,4
0,3
1
2
5,6
15
10
2,5
0,7
8,8

0,01
0,01
7
7
0,01
0,01
0,8
6
0,01
0,01
24
0,01
0,01

5
1000
900
400
10
20
80
400
300
130
500
10
40

monochloorbenzeen
dichloorbenzenen
trichloorbenzenen
tetrachloorbenzenen
pentachloorbenzeen
hexachloorbenzeen

0,20
2,0
0,015
0,0090
0,0025
0,0085

15
19
11
2,2
6,7
2,0

7
3
0,01
0,01
0,003
0,0009

180
50
10
2,5
1
0,5

monochloorfenolen(som)
dichloorfenolen (som)
trichloorfenolen (som)
tetrachloorfenolen (som)
pentachloorfenol

0,045
0,20
0,0030
0,015
0,0030

54
22
22
21
12

0,3
0,2
0,03
0,01
0,04

100
30
10
10
3

PCB's (som 7)
chloornaftaleen (som)
monochlooranilinen (som)
dioxine (som I-TEQ)

0,020
0,070
0,20

1
23
50
0,00018

0,01
-

0,01
6
30
-

IV.

V.

Polycyclische aromatische
waterstoffen (PAK's)
naftaleen
antraceen
fenantreen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
benzo(k)fluoranteen
indeno(1,2,3cd)pyreen
PAK (som 10)

pentachlooraniline

20
60
625
6
30
100
75
0,3
75
300
75
800

kool-

0,000055
0,15

-

-

-

-

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.

Bijlage 5

Toetsingskader Circulaire bodemsanering

voorkomen in:

Grondwater
(μg/l opgelost, tenzij
anders vermeld)

Grond/sediment
(mg/kg droge stof)

Stof/niveau
AW
VI.

VII.

Bestrijdingsmiddelen
chloordaan
DDT (som)
DDE (som)
DDD (som)
DDT/DDE/DDD (som)
aldrin
dieldrin
endrin
drins (som)
-endosulfan
-HCH
-HCH
-HCH (lindaan)
HCH-verbindingen (som)
heptachloor
heptachloorepoxide (som)
hexachloorbutadieen
organochloorhoudende
bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
azinfos-methyl
organotin verbindingen (som)
tributyltin (TBT)
MCPA
atracine
carburyl
carbofuran
4-chloormethylfenolen (som)
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)

Overige verontreinigingen
asbest
cyclohexanon
dimethyl ftalaat
diethyl ftalaat
di-isobutylftalaat
dibutyl ftalaat
butyl benzylftalaat
dihexyl ftalaat
di(2-ethylhexyl)ftalaat
ftalaten (som)
minerale olie
pyridine
tetrahydrofuran
tetrahydrothiofeen
tribroommethaan
ethyleenglycol
diethyleenglycol
acrylonitril
formaldehyde
isopropanol (2-propanol)
methanol
butanol (1-butanol)
butylacetaat
ethylacetaat
methyl-tert-butyl ether (MTBE)
methylethylketon

I

S

I

0,0200
0,20
0,10
0,020
0,015
0,00090
0,0010
0,0020
0,0030
0,00070
0,0020
0,003
0,40

4
1,7
2,3
34
0,32
4
4
17
1,6
1,2
4
4
-

0,02 ng/l
0,004 ng/l
0,009 ng/l
0,1 ng/l
0,04 ng/l
0,2 ng/l
33 ng/l
8 ng/l
9 ng/l
0,05
0,005 ng/l
0,005 ng/l
-

0,2
0,01
0,1
5
1
0,3
3
-

0,0075
0,15
0,065
0,55
0,035
0,15
0,017
0,60
0,090

2,5
4
0,71
0,45
0,017
-

0,05-16 ng/l
0,02
29 ng/l
2 ng/l
9 ng/l
-

0,7
50
150
50
100
-

2,0
0,045
0,045
0,045
0,070
0,070
0,070
0,045
190
0,15
0,45
1,5
0,20
5,0
8,0
2,0
2,5
0,75
3,0
2,0
2,0
2,0
0,20
2,0

100
150
82
53
17
36
48
220
60
5000
11
7
8,8
75
-

0,5
0,5
50
0,5
0,5
0,5
-

15000
5
600
30
300
5000
630
-

Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen

Lb = Lst *

a + b * % lut. + c * % org.st.
a + b * 25 + c * 10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.

Bijlage 5

Toetsingskader Circulaire bodemsanering

STOF
arseen
barium
beryllium
cadmium
chroom
cobalt
koper
kwik
lood
nikkel
tin
vanadium
zink

a
15
30
8
0,4
50
2
15
0,2
50
10
4
12
50

b
0,4
5
0,9
0,007
2
0,28
0,6
0,0034
1
1
0,6
1,2
3

c
0,4
0
0
0,021
0
0
0,6
0,0017
1
0
0
0
1,5

Organische verbindingen

Lb = Lst *

% org.st.
10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door
achtergrondwaarde.

Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscriterium ten behoeve van een nader
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan
is een nader onderzoek, op korte termijn,
noodzakelijk

T = 0,5 * (AW + I)

T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde.

Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen

Informatiebron

Geraadpleegd
(ja/nee)

Toelichting
Datum
kaartmateriaal

Informatie uit kaartmateriaal etc.
Historische topografische kaart

ja

1811 – 2012

Luchtfoto

ja

2009

Opmerkingen

Datum bron/
kaartmateriaal

Informatie uit themakaarten
Bodemkaart Nederland

ja

1985

Grondwaterkaart Nederland

ja

-

Bodemloket.nl

ja

18 juni 2015

Informatie van eigenaar / terreingebruiker /
opdrachtgever

Datum uitgevoerd

Opmerkingen

datum van raadplegen
Contactpersoon

Historisch gebruik locatie

ja

20 maart 2015

Dhr. W. Bomhof

Huidig gebruik locatie

ja

18 juni 2015

Dhr. W. Bomhof

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit
onderzoekslocatie)

ja

20 maart 2015

Dhr. W. Bomhof

Toekomstig gebruik locatie

ja

20 maart 2015

Dhr. W. Bomhof

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken

ja

20 maart 2015

Dhr. W. Bomhof

Verhardingen/kabels en leidingen locatie

ja

20 maart 2015

Dhr. W. Bomhof

Informatie van gemeente

Datum uitgevoerd

Contactpersoon

Opmerkingen

Opmerkingen

Archief Bouw- en woningtoezicht

ja

23 juni 2015

digitaal loket

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet

ja

23 juni 2015

digitaal loket

Archief ondergrondse tanks

ja

23 juni 2015

digitaal loket

Archief bodemonderzoeken

ja

23 juni 2015

digitaal loket

Gemeenteambtenaar milieuzaken

ja

23 juni 2015

digitaal loket

Informatie uit terreininspectie

Datum uitgevoerd

Historisch gebruik locatie

ja

6 juli 2015

Huidig gebruik locatie

ja

6 juli 2015

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit
onderzoekslocatie)

ja

6 juli 2015

Verhardingen

ja

6 juli 2015

Opmerkingen

Bijlage 7

Informatie Omgevingsdienst

Uittreksel bodeminformatie
perceel NWK04 (Noordwijkerhout), sectie E, nummer 6308

Geselecteerd perceel

Hbb locaties

25-meter buffer

Ondergrondse tanks

Perceelgrenzen

Saneringscontour

Locatiecontouren

Verontreinigingscontour

Rapportcontouren
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 95939
Y 478459
Buffer: 25 meter
Datum rapportage: 23-06-2015
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Toelichting op de informatie

Inleiding

Dit betreft een rapportage van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op
de eerste pagina van dit rapport is aangegeven. De rapportage is gemaakt op basis van gegevens van het
bodeminformatiesysteem (bis) van Omgevingsdienst IJmond. Omgevingsdienst IJmond verleent deze dienst
voor de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Noordwijkerhout,
Oostzaan, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort.
Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het
bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan.
Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij grondwerken,
bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis van
Omgevingsdienst IJmond.
Geen informatie aanwezig

Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan
ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek
wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd
adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau worden voor
overheidsbeslissingen in behandeling genomen.
Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met
een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze
historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.
Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties
met de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft
plaatsgevonden, heeft inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.
Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd,
is met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens
over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond
in de onderstaande volgorde:
Informatie over de milieukwaliteit op de locatie
• Overzicht locatiegegevens
• Overzicht bodemonderzoeken
• Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
• Overzicht ondergrondse tanks
Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel
gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze
getoond onder het hoofdstuk:“Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie”.
Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische
bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.
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Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie

Overzicht locatiegegevens
Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis van Omgevingsdienst
IJmond bekend zijn. Een bodemlocatie is bij ons bekend zowel onder de adresgegevens als een locatiecode.
Een locatiecode begint met AA of NZ. De locatiecode is een unieke zoekingang in ons systeem en kan
worden gebruikt bij eventuele vragen. Onder de locatiegegevens wordt ook de status van de bodemlocatie,
eventuele verontreinigingen en de vervolgactie aangeven.
Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis
van Omgevingsdienst IJmond bekend zijn.
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis van Omgevingsdienst
IJmond bekend zijn.
Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie
Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
locatie.
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Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

Overzicht locatiegegevens
Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Omgevingsdienst IJmond - Pagina 5 van 9 - 23-06-2015

Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de
locatie

Overzicht locatiegegevens
Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar
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Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie.
Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:
• Dominante UBI: De UBI-code (Uniforme Bron Indeling) wordt gebruikt om bronnen van
bodemverontreiniging, in hoofdzaak bedrijfsactiviteiten, te voorzien van een uniforme en landelijk
gebruikte codering. De code wordt gebruikt om mogelijk verontreinigde locaties van een
onderzoeksprioriteit te voorzien. In het model zijn daartoe per UBI (lees vervuilende activiteit) gegevens
over stoffen, risico’s en productieprocessen verwerkt. De meest risicovolle activiteit op
bodemverontreiniging is de Dominante UBI.
Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:
• PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De
locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
• Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in
de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit.
• Beperkt of indicatief onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of
een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
• Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
• Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later (in een
eindsituatiebodemonderzoek) blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan
kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op
een locatie die potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren.
• BOOT (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks, thans Activiteitenbesluit): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om
vast te stellen of zich bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt.
• Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
• Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie c.q. spoedeisendheid (NTA 5755).
• Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek,
een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
• Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode
en/of de saneringstechnieken.
• Saneringsevaluatie uitgevoerd: een verslag en opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
aanleiding van een sanering.
• BUS melding: een melding voor een gestandaardiseerde saneringen op grond van Besluit Uniforme
Saneringen, feitelijk is dit een vereenvoudigde saneringsplan met kortere proceduretijd.
• BUS evaluatie: een verslag en opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een
sanering onder BUS-regime.
Analyseresultaten in conclusie

De letters AW (achtergrondwaarde), S (streefwaarde), T (tussenwaarde) en I (interventiewaarde) geven in
combinatie met de afkorting van de aangetroffen stof de verontreinigingsgraad aan. De toetsing is
gebaseerd op de circulaire bodemsanering en het Besluit bodemkwaliteit. In het kader van het Besluit
bodemkwaliteit is de achtergrondwaarde de van nature in de bodem aanwezige gehalte aan
“verontreinigende” stoffen. Bij gehalten onder de streefwaarde is sprake van schone grond of grondwater,
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geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of
achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als
van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige
bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij mogelijk maatregelen (interventies) noodzakelijk
zijn. Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische
risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval.
Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het
Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschriften zoals
keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks moeten vanaf 1993 worden gereinigd en
vervolgens worden verwijderd of gevuld met zand. Alleen hierin gespecialiseerde bedrijven mogen deze
werkzaamheden uitvoeren. De eigenaar van de tank dient van de sanering te beschikken over een Kiwa
saneringscertificaat. Vanaf 1998 moeten buitengebruik gestelde tanks die niet eerder zijn behandeld worden
verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Disclaimer

De informatie die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting
van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben
plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de actuele kwaliteit is van grond en
grondwater. Omgevingsdienst IJmond is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte
incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in
dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als
derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het
vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij
adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar
de aanwezigheid van een tank.
De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is
het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan
verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast. Daarnaast kan een locatie
verdacht zijn ten aanzien van het voorkomen van asbest (er zit bijvoorbeeld puin in de bodem). In een
dergelijk geval dient ook een asbest in grond onderzoek en/of asbest in puinonderzoek te worden
uitgevoerd.
Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie Bodemloket
(www.bodemloket.nl) te raadplegen. Het Bodemloket is een initiatief van de gezamenlijke (provinciale)
overheden die bevoegd zijn in het kader van de Wet Bodembescherming, waaronder de provincie NoordHolland. Op Bodemloket is informatie te vinden van locaties waar de provincie in het kader van de Wet
bodembescherming bevoegd gezag is. Dit zijn de locaties met een geval van ernstige bodemverontreiniging
en saneringslocaties. Het betreft informatie over bodemonderzoek, vervolgstappen en saneringen.
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen
kunt u zich wenden tot Omgevingsdienst IJmond.
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Over Econsultancy..
Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.
Diensten
Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem,
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie
over de verschillende onderzoeken.
Werkwijze
Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd,
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.
Kennis
Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal.
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en
nieuwe verantwoordelijkheden.
Creativiteit
Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de
opdrachtgever te bereiken.
Kwaliteit
Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk
op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.
Opdrachtgevers
Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten worden verschaft.
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SAMENVATTING
Econsultancy heeft in opdracht van BügelHajema Adviseurs bv, een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied gelegen aan de Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout in de
gemeente Noordwijkerhout (zie figuren 1 en 2). In het plangebied zal de nieuwbouw van een hoofdgebouw, 16 bungalows, een tweetal bergingen en een berging voor fietsenverhuur te realiseren. Het
noordelijke deel van het plangebied zal worden ingericht als parkeerterrein. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen
worden aangetast. Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 3).
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de omgevingsvergunning.
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout ligt het plangebied in een
gebied met een hoge archeologische verwachting vanaf het Neolithicum (AWV 3). In deze gebieden
dient bij planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening, bij een plangebied groter dan 100 m²
en bodemingrepen dieper dan 30 cm -mv, vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek te
worden uitgevoerd
Gespecificeerde archeologische verwachting
In het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen vanaf het Laat-Neolithicum. De kans op
het voorkomen van resten uit de perioden Laat-Neolithicum t/m Middeleeuwen wordt hoog geacht,
conform de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout. Voor de periode Nieuwe
tijd is de verwachting laag, omdat beschikbaar historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen gegeven
dat er in deze periode bewoningsactiviteit heeft plaatsgevonden. Archeologische resten uit de perioden Laat-Neolithicum worden verwacht aan het maaiveld dan wel binnen het pakket duinzand, in oudere niveaus die overstoven zijn/bedekt zijn geraakt door duinzand tijdens deze periode (tussen 2250
en 1950 voor Chr.). Archeologische resten uit de periode vanaf de Bronstijd worden verwacht aan het
maaiveld en in de (top van de) strandwal/duinzanden. Uit de bovengenoemde perioden kunnen complextypes als nederzettingsterreinen en huisplaatsen (boerderijplattegronden), grafvelden en afvaldumps worden verwacht.
Resultaten inventariserend veldonderzoek
Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) blijkt dat de bodemopbouw bestaat uit zwak siltige, matig fijne tot zeer fijne, kalkrijke zanden met kleine schelpresten. Het betreffen strandzandafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort.
Er hebben reeds vergaande bodemverstoringen plaatsgevonden, waardoor het van nature gevormde
bodemprofiel volledig is verstoord dan wel weggegraven. In het zuidelijke deel van het plangebied zijn
bodemverstoringen waargenomen tot gemiddeld 150 cm -mv. De geroerde/verstoorde grond bestaat
uit grijs tot lichtbeigegrijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn kalkrijk zand. Alleen de bovenste 10 cm is
zeer beperkt humeus. Vermoedelijk gat het om opgebracht zand, aangevoerd tijdens de inrichting van
het terrein als recreatiepark.
In het centrale en noordelijke deel van het plangebied is de verstoringsdiepte beperkt tot gemiddeld
50 cm -mv, maar ook hieronder vindt een scherpe overgang plaats direct naar de C-horizont. Het van
nature gevormde bodemprofiel is volledig vergraven.
Al het opgeboorde materiaal is kalkrijk en bevestigt dat de door relatief zuur regenwater ontkalkte top
van de oorspronkelijke strandwal is afgegraven en dat door het gebruik van het terrein al reeds diepe
bodemverstorende ingrepen hebben plaatsgevonden. In de diepere ondergrond zijn geen door duinzand begraven bodems waargenomen tot in ieder geval een diepte van 4 m -mv.
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Het opgeboorde materiaal is geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. In
geen van de boringen zijn archeologisch relevante indicatoren waargenomen.
Conclusie
Op basis van het ontbreken van een intacte bodemopbouw en het ontbreken van archeologische
indicatoren kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet (meer) worden verwacht
binnen het plangebied.
De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, wordt door het booronderzoek alleen bevestigd voor wat betreft de landschappelijke ligging van
het plangebied. Door de waarschijnlijk diverse bodemverstorende ingrepen die hebben plaatsgevonden, het ontbreken van mogelijk oudere bewoningsniveaus in de diepere ondergrond en het verder
ontbreken van archeologisch vondstmateriaal, wordt de verwachting niet bevestigd voor wat betreft
het te verwachten bodemprofieltype en de archeologie. De hoge archeologische verwachtingswaarde
voor het plangebied zoals aangegeven op de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout, kan naar onze mening bijgesteld worden naar een lage archeologische verwachtingswaarde.
Selectieadvies
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden en
de verstoorde bodemopbouw binnen het plangebied adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de
geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden.
Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. Econsultancy wil de opdrachtgever erop wijzen dat dit
selectieadvies nog niet betekent dat de bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden
beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Noordwijkerhout), die vervolgens een selectiebesluit
neemt.
Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Noordwijkerhout hiervan per direct in kennis te stellen.
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1

INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van BügelHajema Adviseurs bv, een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied gelegen aan de Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout in de
gemeente Noordwijkerhout (zie figuren 1 en 2). In het plangebied zal de nieuwbouw van een hoofdgebouw, 16 bungalows, een tweetal bergingen en een berging voor fietsenverhuur te realiseren. Het
noordelijke deel van het plangebied zal worden ingericht als parkeerterrein. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen
worden aangetast. Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 3).
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de omgevingsvergunning.
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3) en een inventariserend
veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) door middel van boringen (hoofdstuk 4). Op basis van
de resultaten van het onderzoek wordt een advies gegeven of vervolgstappen nodig zijn en zo ja, in
welke vorm (hoofdstuk 5). Dit advies dient te worden getoetst door het bevoegd gezag, de gemeente
Noordwijkerhout, waarna een besluit zal worden genomen of het plangebied kan worden vrijgegeven
of dat vervolgstappen nodig zijn.

2

DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de archeologische waarden van het plangebied. Het
bureauonderzoek heeft tot doel om een gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied op te stellen. De archeologische verwachting is gebaseerd op bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden in en om het plangebied.
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:




Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is
er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisaties, diepploegen of landinrichting?
Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid die vanuit archeologisch oogpunt
een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge strandwal)?
Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied?

Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek heeft tot doel de
in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te
toetsen, en is er op gericht om inzicht te krijgen in de geologische en bodemkundige opbouw binnen
het plangebied. Tevens is het bedoeld om kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek en
kansarme zones ervan uit te sluiten. Ook wordt gelet op het voorkomen van (diepe) verstoringen van
het bodemprofiel. Indien de ondergrond tot grote diepte verstoord is, zullen eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk verdwenen zijn.
Het veldonderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen:



Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?
Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien
verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring?
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Wat zijn de gevolgen van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied.

Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 24 en 25 juni 2015 door ir. E.M. ten Broeke (senior prospector). Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op 6 juli 2015 door ir. E.M. ten Broeke (senior
prospector). Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog/kwaliteitscontroleur).

3
3.1

BUREAUONDERZOEK
Methoden

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3, december 2013), die is vastgesteld door
het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gouda.
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en
1
LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.
Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:






afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik (LS01);
beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02);
beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03);
beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke
gegevens (LS04);
opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05).

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd:













1

het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS);
de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);
de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW);
geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten;
de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLoket);
literatuur en historisch kaartmateriaal;
bouwhistorische gegevens;
de recente topografische kaart (schaal 1:25.000);
recente luchtfoto’s;
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout (gecombineerd met de gemeenten Lisse en Hillegom);
plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging;

Beschikbaar via www.sikb.nl
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3.2

Afbakening van het plangebied

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het
plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het
onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van
de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het
huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 1 km rondom
het plangebied.
Het plangebied heeft oppervlakte van circa 1.25 hectare (12.500 m²) en ligt aan de Ruigenhoekerweg
5, circa 3,7 kilometer ten noordoosten van de kern van Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijkerhout (zie figuren 1 en 2). Volgens het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) ligt het maaiveld op
een hoogte variërend tussen circa 0,1 m -NAP en 4,7 m +NAP. Het plangebied is kadastraal bekend
als gemeente Noordwijkerhout, sectie E, nummer 6308 (ged.).
3.3

Huidige situatie

Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en bebouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting.
Het plangebied betreft het deel van recreatiepark Landal Dunibar dat nog niet bebouwd en top op
heden gebruikt wordt als groenstrook/grasveld. In het centrale deel van het plangebied staan enkele
speeltoestellen. De Ruigenhoekerweg loopt langs de noordzijde van het plangebied. Het recreatiepark wordt grotendeels omgeven door soms brede watergangen. Ten zuiden en westen van het plangebied bevinden zich voornamelijk agrarische percelen. Ten noorden bevindt zich een natuurgebied
(bos afgewisseld met een open duinenlandschap). Ten oosten van het plangebied bevindt zich de
Provinciale weg N206 (zie figuur 3).
2

Bodemloket
Met het bodemloket wil de overheid inzicht geven in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn
om de bodemkwaliteit in Nederland in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Ook laat het Bodemloket zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten hebben plaatsgevonden die
extra aandacht verdienen. Na controle in het bodemloket blijkt dat binnen het plangebied voor zover
bekend geen milieuhygiënische onderzoeken zijn uitgevoerd.
3.4

Toekomstige situatie

Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ
of behoud ex-situ van archeologische waarden). De manier waarop het plangebied wordt ingericht
kan tot gevolg hebben dat eventueel aanwezige archeologische waarden (deels of geheel) onverstoord (kunnen) blijven. Ook kan besloten worden de inrichting zo aan te passen dat archeologische
waarden alsnog onverstoord kunnen blijven liggen.
In het plangebied zal de nieuwbouw van een hoofdgebouw, 16 bungalows, een tweetal bergingen en
een berging voor fietsenverhuur te realiseren (zie bijlage 4). Ter plaatse van de toekomstige bebouwing zal naar verwachting, bij de aanleg van een standaard staalfundering op het gele zand (top van
de C-horizont), de bodem tot een diepte van minimaal 1 m -mv worden afgegraven (bouwput). Binnen
het hoofdgebouw zal tevens een zwembad worden aangelegd, waarvoor diepere graafwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

2

http://www.bodemloket.nl/kaart
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Het noordelijke deel van het plangebied zal worden ingericht als parkeerterrein. Voor de aanleg het
parkeerterrein zal de huidige bouwvoor (eerste 30 cm) worden verwijderd, ten behoeve van de aanleg
van een halfverhardingslaag en/of een laag cunet-/stabilisatiezand.
3.5

Beschrijving van het historische gebruik

In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in
het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettingsvormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft
e
door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20 eeuw een incompleet beeld van het historisch
landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige
incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd.
Historisch kaartmateriaal
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt:
Geraadpleegd historisch kaartmateriaal3

Tabel I.
Bron

Periode

Kaartblad

Schaal

Omschrijving plangebied

Bijzonderheden/directe omgeving

Fl. Balthasar en B. Florisz.
van Berckenrode

1615

Noordwijkerhout en
Langeveld

1:25.000

Natuurlijk gebied, duinenlandschap

Weg aanwezig langs de onderzijde van
de strandwal, ten zuidoosten van het
plangebied. Strandvlakte verder ten
zuidoosten reeds ontgonnen, in agrarisch gebruik. In noordwestelijke richting eerst overgang naar een strandvlakte waar zoetwatermeren aanwezig
waren. Vervolgens in noordwestelijke
richting weer de overgang naar de
volgende strandwal.

Kadastrale kaart (Minuutplan)

18111832

Gemeente
Noordwijkerhout,
sectie E,
Blad 02

1:2.500

Nog steeds natuurlijk gebied,
plangebied maakt deel uit van de
Oost Duinen.

Geen noemenswaardige veranderingen.

Militaire topografische
kaart (Bonneblad)

1900

364

1:50.000

Geen noemenswaardige veranderingen.

Op de strandwal zowel een open
duinenvegetatie als bos. Ten noorden
van het plangebied voorloper van de
Ruigenhoekerweg aanwezig, aangeduid als de Zegweg. Ten oosten het
buurtschap Ruigenhoek, betrof niet
meer dan enkele (boeren)erf nabij de
kruising waar heden de Delfweg onder
de provinciale weg doorloopt. Ontginning van het strandwallengebied verder
ten noordwesten van het plangebied.

Militaire topografische
kaart (Bonneblad)

1929

364

1:50:000

Geen noemenswaardige veranderingen.

Geen noemenswaardige veranderingen.

25
februari
1945

Fotonr.
4150

1:25:000

Uiterst noordoostelijke deel plangebied binnen een gegraven watergang, overige deel natuurlijk gebied.

Watergang stond in verbinding met een
antitankgracht die ten zuidoosten,
oosten en noordoosten van het plangebied liep. Langs de oude weg en
binnen de strandwal waren enkele
loopgraven aangelegd.

Militaire luchtfoto (RAF)

3

www.watwaswaar.nl
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Topografische kaart

1949

24 H

1:25:000

Geen noemenswaardige veranderingen.

Ten zuidwesten van het plangebied is
een groot deel van de strandwal afgegraven en vervolgens in agrarisch
gebruik genomen.

Topografische kaart

1969

24 H

1:25:000

Watergang die door het uiterst
noordoostelijke deel van het plangebied liep is niet meer aanwezig/gedempt. Merendeel plangebied
nog wel natuurlijk gebied/halfopen
vegetatie. Groot deel plangebied
betrof bos. Wel lopen enkele
zandwegen door het plangebied.

Regeneratie van bos binnen het natuurlijke duinenlandschap. Weg langs
de onderzijde van de strandwal is
rechtgetrokken en in de planning staat
de aanleg van de provinciale weg.

Topografische kaart

1981

24 H

1:25:000

Geen noemenswaardige veranderingen.

Provinciale weg, wegenpatroon in de
omgeving van het plangebied ook
verder aangepast om aan te sluiten op
de provinciale weg.

Topografische kaart

1993

24 H

1:25:000

Brede zandpaden aanwezig binnen
het plangebied, lijkt meer op een
zandafgraving.

Merendeels huidige situatie.

e

Op basis van het beschikbare historische kaartmateriaal uit het begin van de 17 eeuw betrof het
plangebied een natuurlijk gebied, onderdeel uitmakend van het duinenlandschap en specifiek op een
strandwal. Ten zuidenoosten van het plangebied was een (onverharde) weg aanwezig die langs de
onderzijde van de strandwal liep. De strandvlakte verder ten zuidoosten van het plangebied was al
ontgonnen en in agrarisch gebruik genomen. In noordwestelijke richting vanaf het plangebied vond
een overgang plaats naar een strandvlakte waar zoetwatermeren aanwezig waren. Verder in noordwestelijke richting was weer een overgang aanwezig naar de volgende strandwal (zie figuur 4).
Voor het plangebied vinden tot aan de jaren van de Tweede Wereldoorlog geen noemenswaardige
veranderingen plaats. Het plangebied bleef een natuurlijk gebied, deel uitmakend van de Oost Duinen
(zie figuur 5). Op de strandwal was sprake van zowel een open duinenvegetatie als bos. Ten noorden
e
van het plangebied was aan het begin van de 20 eeuw de voorloper van de Ruigenhoekerweg aanwezig en werd aangeduid als de Zegweg (zie figuur 6). Ten oosten lag het buurtschap Ruigenhoek en
betrof niet meer dan enkele (boeren)erf nabij de kruising waar heden de Delfweg onder de provinciale
weg doorloopt. De strandwallen verder ten noordwesten van het plangebied werden wel ontgonnen
en in agrarisch gebruik genomen (zie figuur 7).
Door de Duitse bezetter zijn in de Tweede Wereldoorlog in de nabijheid van het plangebied militaire
structuren aangelegd. Het uiterst noordoostelijke deel van het plangebied kwam te liggen binnen een
gegraven watergang die in verbinding stond met een antitankgracht die ten zuidoosten, oosten en
noordoosten van het plangebied liep. Langs de oude weg ten zuidoosten van het plangebied, en binnen de strandwal, waren enkele loopgraven aangelegd (zie figuur 8). Deze structuren waren aangelegd ter verdediging van het militaire vliegveld Ruigenhoek, dat circa 0,8 km ten westen van het plan4
gebied heeft gelegen, en vormde tevens ook onderdeel van de Atlantikwall. Het merendeel van het
plangebied bleef natuurlijk gebied.

4

De Jong, 1969 - 1994
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In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog is ten zuidwesten van het plangebied een groot deel
van de strandwal afgegraven en vervolgens in agrarisch gebruik genomen (zie figuur 9). In de jaren
e
’60 van de 20 eeuw is de watergang die door het uiterst noordoostelijke deel van het plangebied liep
niet meer aanwezig. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid zijn gedempt. Het plangebied betrof verder
een natuurlijk gebied met een halfopen vegetatie. Wel waren enkele zandwegen ontstaan. Binnen het
natuurlijke duinenlandschap vindt regeneratie van bos plaats. De weg langs de onderzijde van de
strandwal was rechtgetrokken en in de planning stond de aanleg van de provinciale weg (zie figuur
e
10). Deze weg is vervolgens in de jaren ’70 van de 20 eeuw aangelegd. Ook het wegenpatroon in de
omgeving van het plangebied werd verder aangepast, ook om aan te sluiten op de provinciale weg
e
(zie figuur 11). In de jaren ’80 en begin jaren ’90 van de 20 eeuw waren er brede zandpaden aanwezig binnen het plangebied. Vermoed wordt dat er zandafgravingen plaatsvonden (zie figuur 12). De
aanleg van het recreatiepark en de bouw van de rondom het plangebied al aanwezige bungalows
e
heeft pas vanaf het einde van de jaren ’90 van de 20 eeuw plaatsgevonden.
Bouwhistorische gegevens
e
Aangezien het plangebied vanaf het begin van de 17 eeuw tot heden niet bebouwd is geweest, wordt
het raadplegen van het archief Bouw- en Woningtoezicht bij de gemeente Noordwijkerhout niet zinvol
geacht.
3.6

Aardwetenschappelijke gegevens

Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon van de mens. Bij
onderzoek naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe
het landschap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap
door de geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen.
De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied:
Tabel II.

Aardwetenschappelijke gegevens plangebied
Type gegevens

Geologie

5

Gegevensomschrijving
Duinzand op strandzand van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl op het
Laagpakket van Zandvoort.

Geomorfologie6

Binnen een strandwal, al dan niet met vervlakte duinen (4K28).

Bodemkunde7

Vorstvaaggronden, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (Zb21).

8

Geologie
Het plangebied ligt landschappelijk gezien binnen het duingebied van Nederland. De ontstaanswijze
van dit gebied hangt nauw samen met de zeespiegelstijging in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden). In de periode van snelle zeespiegelstijging in het Atlanticum (ca.7000 voor Chr.) zijn buiten de
huidige kustlijn waarschijnlijk al strandwallen gevormd door sedimenttransport onder invloed van getijden, golfwerking en wind. Deze strandwallen werden bij een snel stijgende zeespiegel echter na
korte tijd weer afgebroken. Aan het einde van het Atlanticum en het begin van het Subboreaal (ca.
3900 voor Chr.) bereikte de zee zijn maximale uitbreiding, waarna door een minder snel stijgende
zeespiegel uitbouw van de kust in westelijke richting kon plaatsvinden (‘progradatie’). Daardoor werd
een serie kustparallelle strandwallen gevormd, waarbij steeds een jongere strandwal ten westen van
de oude werd gevormd.
5

De Mulder et al., 2003
Alterra, 2003
7
Stichting voor Bodemkartering, 1992
8
Schute, 2007 / Berendsen, 2008
6
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Tussen de strandwallen lagen de lager gelegen strandvlakten, welke in een latere fase meestal zijn
opgevuld met jongere klei- en veenlagen. Aan de kustuitbouw kwam rond 500 voor Chr. een einde.
Op de strandwallen zijn onder invloed van een aanlandige wind duinen gevormd: de Oude Duinen (ter
onderscheid van de pas in de Late-Middeleeuwen gevormde Jonge Duinen). Deze duinen zijn vrijwel
altijd afgegraven. De duin- en strandzanden behoren tot de Formatie van Naaldwijk, onderverdeeld in
het Laagpakket van Schoorl gelegen op het Laagpakket van Zandvoort. De strandwal waar het plangebied op ligt dateert uit de periode 3000-2000 v. Chr.
De strandwallengordel werd in Midden-Nederland oorspronkelijk op drie plaatsen onderbroken door
riviermondingen (estuaria). De dichtstbijzijnde doorbraak ligt 11 kilometer ten zuiden van het plangebied en betreft het Oude Rijn-estuarium, welke zich gelijktijdig vormde met de kustuitbreidingen en de
daarbij behorende vorming van strandwallen, tussen 4400 vóór Chr. en 1122 na Chr. Hoewel de fluviatiele activiteit een belangrijke zo niet bepalende rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van dit gebied, ontbreken de kenmerkende afzettingen van een meanderende rivier, zoals duidelijk ontwikkelde
kronkelwaarden en oeverwallen. Het ontbreken van vooral kronkelwaarden duidt vermoedelijk op een
vrij grote mariene invloed, waardoor zich in het kweldergebied en verder naar het noorden tussen de
strandwallen getijdenkreken vormden. Hiervan slingeren zich enkele tot in de strandvlaktes nabij
Voorhout, een plaats die eveneens op een nog vrij grote afstand ten zuiden van het plangebied ligt.
Na het gesloten raken van de duinenrij verminderde de mariene invloed. De Oude Rijn kreeg een
meanderend karakter binnen de oorspronkelijke Oude Rijn-estuarium, met de vorming van kronkelwaarden en oeverwallen. Na de actieve periode van de Oude Rijn is vanuit zee nog een pakket klei
afgezet, voorheen aangeduid als Afzettingen van Duinkerke IIIB, nu het Laagpakket van Walcheren.
Het plangebied zelf heeft altijd buiten deze zone van rivier- en zeeinvloed gelegen.
Binnen het gemeentegebied van Noordwijkerhout zijn de strandwallen met tussengelegen strandvlakten ontstaan vanaf ongeveer 2500 voor Chr. In het oostelijke deel van de gemeente ontstond een
zeer breed strand met een strandwal net buiten de gemeentegrenzen ter hoogte van Lissen en Hillegom. Dit strand werd tussen 2500 en 2250 voor Chr. zo breed dat er opnieuw een strandwal ontstond
ten westen van waar nu de provinciale weg N206 loopt, vrijwel direct ten oosten van het plangebied.
Tussen 2250 en 1950 voor Chr., in de laatste fase van het Laat-Neolithicum, ontstond een 500 meter
brede strandwal, waar het plangebied op ligt. Weer ongeveer honderd jaar later vormden zich in westelijke richting nog een aantal kleinere strandwallen, waarna een periode van uitbouw van het strand
volgde. Na de vorming van deze strandwallen en strandvlaktes vormde deze ideale vestigingsgebieden ten opzichte van het uitgestrekte veengebied dat zich tussen de kust en de huidige provincie
Utrecht uitstrekte.
9

DINO
Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond
(DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de
diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en
geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site wordt beheerd
door TNO.
10

In het Dinoloket zijn enkele boringen bestudeerd. Hieruit blijkt dat de ondergrond tot een diepte van
circa 15 m -mv bestaat uit bestaat uit zeer fijn tot uiterst fijn duinzand en behorend tot de Formatie
van Naaldwijk, onderverdeeld in het Laagpakket van Schoorl (Oud Duinzand) gelegen op het Laagpakket van Zandvoort. Hieronder liggen sterk siltige kleien (oude zeeklei) van de Formatie van
Naaldwijk, Laagpakket van Wormer.

9

www.dinoloket.nl
DINO boornummers B24H0388 en B24H0500

10
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Geomorfologie
De Geomorfologische kaart geeft de mate van reliëf en de vormen die in het landschap te onderscheiden zijn weer.
Volgens de Geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) ligt het plangebied binnen een strandwal, al dan niet met vervlakte duinen (4K28, zie figuur 13). Ten westen en zuiden van het plangebied
komt een gebied van afgegraven/geëgaliseerde duinen/strandwallen (1M49). Dit is ook duidelijk
zichtbaar vanuit het hoogtebeeld (zie hieronder).
11

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de
landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetailleerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied. Het AHN laat goed de zuidwest naar noordoost
gericht hoger gelegen strandwallen zien ten noorden van het plangebied, gescheiden door een tussengelegen en lager gelegen strandvlakte. De agrarische gebieden ten zuiden en oosten van het
plangebied zijn onderhevig geweest aan vergravingen en egalisatiewerkzaamheden (zie figuur 14).
Het aanwezige reliëf binnen het plangebied en de aangrenzende terreindelen komt niet goed overeen
met het natuurlijke reliëf van de strandwal ten noorden van het plangebied, aan de overzijde van de
Ruigenhoekerweg. Het AHN lijkt het vermoeden van zandafgravingen binnen het plangebied te ondersteunen.
Bodemkunde
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als een vorstvaaggrond, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (Zb21, zie figuur 15). Deze gronden zijn kenmerkend voor de strandwallen die tot de oude duin- en strandafzettingen behoren. In zijn natuurlijke
staat komt onder een strooisellaag meestal een dunne humushoudende bovenvgrond voor die overgaat in een bruinen of oranjegeel gekleurde, zwak ontwikkelde B-horizont. Naar onderen wordt de
kleur licht grijsgeel. In deze gronden heeft al een zodanige bodemvorming plaatsgevonden dat ze
12
vaak tot 1,5 m of veel dieper zijn ontkalkt.
Grondwatertrap
Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie
daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden gekarakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen
grondwatertrappen bepaald. Deze worden als ‘witte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland
(1:50.000) weergegeven.
Tabel III geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de
grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk
extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een ' of een '' weergegeven: het
gaat hier om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen.

11
12

www.ahn.nl
Vos, 1992
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Tabel III.

Grondwatertrappenindeling13

Grondwatertrap

I

II'

III'

IV

V'

VI

VII"

GHG (cm -mv)

-

-

<40

>40

<40

40-80

>80

GLG (cm -mv)

<50

50-80

80-120

80-120

>120

>120

>120

')
")

Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden
Een met een ' of een '' achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld

Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor landbouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Tevens
is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten. Het plangebied heeft een grondwatertrap VII'. Er zal binnen het plangebied waarschijnlijk altijd sprake zijn
geweest van relatief diepe grondwaterstanden.
3.7

Archeologische waarden

Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al
dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn deze
door bevoegden te raadplegen.
De bekende archeologische waarden staan afgebeeld op figuur 16, een kaart met daarop, binnen een
straal van 1 km rondom het plangebied, de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS geregistreerde AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen.
14

Archeologische beleidskaart gemeente Noordwijkerhout
Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze
wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de
gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor
een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De
Archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten archeologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeologisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout ligt het plangebied binnen
een strandwal, al dan niet met duinen. Dit landschappelijk element heeft een hoge archeologische
verwachting vanaf het Neolithicum (AWV 3, zie figuur 17). In deze gebieden dient bij planvorming en
voorafgaand aan vergunningverlening, bij een plangebied groter dan 100 m² en bodemingrepen dieper dan 30 cm -mv, vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

13
14

Locher & Bakker, 1990
Schute, 2007
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Indicatieve archeologische waarde
De IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) geeft voor heel Nederland de trefkans aan op
het voorkomen van archeologische resten. Die trefkans is aangegeven in vier categorieën (per landen waterbodem): een hoge, middelhoge, lage en zeer lage verwachting. Bebouwde gebieden, waarvan geen bodemkundige of geologische gegevens bekend zijn, zijn niet gekarteerd. De IKAW is voornamelijk gebaseerd op de relatie die er bestaat tussen de bodemkundige of geologische kwalificaties
en de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Een punt van aandacht daarbij is dat de IKAW
grotendeels is gebaseerd op kaarten met een schaal van 1:50.000. De grenzen op de kaart zijn in
werkelijkheid globale overgangen, abrupte overgangen zijn het gevolg van bodemkundige of geologische kwalificaties. Op lokaal schaalniveau is de kaart daarom minder betrouwbaar.
Omdat de gemeentelijke beleidsadvieskaart een hoger detailniveau heeft dan de IKAW (Indicatieve
Kaart Archeologische Waarde) is de IKAW voor het onderzoek niet geraadpleegd.
AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische terreinen in
Nederland, welke ook wel worden aangeduid als monumenten. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde).
Op grond daarvan zijn de terreinen ingedeeld in vier categorieën; terreinen met archeologische waarde, een hoge archeologische waarde, een zeer hoge archeologische waarde of een zeer hoge archeologische waarde met een beschermde status.
Binnen zowel het plangebied als het onderzoeksgebied liggen géén AMK-terreinen (zie figuur 16).
In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende bedrijven en instellingen in
totaal zeven archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij alleen om bureau- en/of booronderzoeken (prospectief onderzoek) (zie tabel V en figuur 16).
Tabel IV.

Overzicht onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmeldingsnr.

Situering t.o.v. plangebied

Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek

59.123

350 meter ten noordwesten

Type onderzoek: ABO
Toponiem: Herenweg 362+430
Uitvoerder: IDDS Archeologie B.V.
Datum: 08-11-2013
Onderzoeksnummer: 47.928
Resultaat: gekoppeld aan onderzoeksmeldingsnr. 59.373, zelfde rapport. Betreft
bollengrond dat sterk omgewerkt is. Geadviseerd is geen vervolgonderzoek te
laten uitvoeren.

20.506

450 meter ten noordoosten

Type onderzoek: ABO
Toponiem: Zilkerduinweg 20
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau
Datum: 12-01-2007
Onderzoeksnummer: 16.508
Resultaat: Er zijn tijdens het onderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Geadviseerd is om in het plangebied geen aanvullend archeologisch
onderzoek uit te voeren.

59.990

500 meter ten oosten

Type onderzoek: ABO
Toponiem: Ruigenhoek 17
Uitvoerder: IDDS Archeologie B.V.
Datum: 27-01-2014
Onderzoeksnummer: 49.448
Resultaat: geen vervolg i.v.m. de lage verwachting vanwege de ligging in de
strandvlakte. Voor lokale amateurs wordt de mogelijkheid geboden om mee te
kijken bij de geplande graafwerkzaamheden.
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32.070

600 meter ten noordwesten

Type onderzoek: BOK
Toponiem: Delfweg
Uitvoerder: Becker en Van de Graaf
Datum: 11-11-2008
Onderzoeksnummer: 24.977
Resultaat: Voor het plangebied geldt een lage verwachting. Het plangebied ligt op
een strandvlakte die is omgespoten ten behoeve van de bollenteelt. Op basis van
het bureauonderzoek en op basis van het beleid van de gemeente Noordwijkerhout is een archeologisch onderzoek in het plangebied niet noodzakelijk.

7.288

1.000 meter ten westen

Type onderzoek: ABO
Toponiem: Zilkerbinnenweg 22
Uitvoerder: Jacobs & Burnier
Datum: 01-09-2004
Onderzoeksnummer: 3.056
Resultaat: Bouwvoor (0-80 cm dik) met daaronder strand- en wadafzettingen. In
tegenstelling tot verwachting op basis van CHS Zuid-Holland geen Oud Duin ter
plaatse. Geadviseerd is om in het plangebied geen aanvullend archeologisch
onderzoek uit te voeren.

13.249

1.000 meter ten oosten

Type onderzoek: ABO
Toponiem: Zilkerbinnenweg Nr 50
Uitvoerder: Jacobs & Burnier
Datum: 03-08-2005
Onderzoeksnummer: 6.074
Resultaat: Op basis van zowel de geologische ondergrond als de bekende archeologische waarden kan gesteld worden dat de kans op de aanwezigheid van
archeologisch waarden op de locatie in principe zeer groot is. Op een diepte van
0.79 m - 1,05 m -NAP is de top van de ongestoorde strandwalafzettingen aangeboord. Hierboven ligt een 0.7 m tot 0.9 m dikke bouwvoor. Er zijn geen indicatoren
van archeologische waarden aangetroffen. Gezien de lage ligging van het maaiveld is de locatie in het verleden afgegraven. Door het ontbreken van archeologische waarden en de voorgenomen geringe verstoringsdiepte van 0.6 m is
aanvullend archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.

20.763

1.000 meter ten noordoosten

Type onderzoek: ABO
Toponiem: Zilkerbinnenweg 69
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau
Datum: 29-01-2007
Onderzoeksnummer: 17.117
Resultaat: Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid
van archeologische resten wordt ten aanzien van het plangebied geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied
In ARCHIS staan alle bekende archeologische waarnemingen geregistreerd. Binnen het plangebied
zijn geen waarnemingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan zes waarnemingen geregistreerd (zie tabel VI en figuur 16).
Tabel V.

Overzicht ARCHIS-waarnemingen

Waarnemingsnr.

Situering t.o.v. plangebied

Aard van de melding

26.108

500 meter ten oosten

Bronstijd: speerpunten en kralen. Aangetroffen door een particulier tijdens nietarcheologische graafwerkzaamheden.

26.111 en 45.499

500 meter ten zuiden

Bronstijd: hielbijlen. Aangetroffen door een particulier tijdens niet-archeologische
graafwerkzaamheden.
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998, 26.118 en 26.238

900 meter ten westen

Bronstijd - IJzertijd - Romeinse tijd - Vroege Middeleeuwen: handgevormd aardewerk,
afslagen, sikkelmes, brokken en toiletgerei/toiletgarnituur. Over de hier beschreven
vondsten staat in het CAA weinig informatie. Duidelijk wordt in elk geval dat de vondsten gedaan zijn door G.P. Rodenburg, die ze inventariseerde onder het nummer
A.Z.1. Op grond van een brief d.d.4-12-1956 van deze Rodenburg aan de heren
Glazema en Modderman (kopie in het CAA) is het vermoeden dat de vondsten (kort?)
voor deze datum zijn gedaan. Een datering wordt in het CAA niet gegeven. Toch kan
op grond van de beschrijving van de vondsten zelf en van vondsten in de directe
omgeving een indruk van de ouderdom worden verkregen. Het Langeveld staat
bekend als een vindplaats uit de Late Bronstijd (met een mogelijke uitloper in de
(Vroege) IJzertijd (zie Van Heeringen 1992, 91-92 (175-176): 24-OOST-3, 183 (267)).
De coördinaten van deze nederzetting zijn 094.5/478.5. Het is niet onmogelijk dat de
vondsten van Rodenburg oorspronkelijk ook deel van dit complex hebben uitgemaakt.
De datering van de vondsten van Rodenburg, voor zover die te achterhalen is,
spreekt een dergelijke interpretatie niet tegen. Gezien het karakter van de vondsten is
een plaatsing in de Late Bronstijd en/of Vroege IJzertijd het meest aannemelijk. De
twee 'vuursteensplintertjes' met hoogglans zijn naar alle waarschijnlijkheid sikkelfragmenten (zie ook de brief d.d. 4-12-1956). In het westelijk kustgebied worden sikkels in
de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd geplaatst (Van Heeringen 1992, 236 (320)).
Het geringe percentage besmeten scherven (het CAA zegt van de scherven 'zelden
besmeten') wijst eveneens in die richting (Van Heeringen 1992, 193 (277) e.v.),
waarbij de gedachten in het geval van de Late Bronstijd naar de 9e eeuw v.Chr.
uitgaan. De verschraling van het aardewerk, fijn steengruis (zeer wsch. vooral kwarts)
waaraan soms fijn scherfgruis is toegevoegd, duidt ook op een Late Bronstijd-Vroege
IJzertijd-ouderdom (ibidem). De dikte van de scherven varieert van 7 (4x), 8 (3x) tot
soms 9 mm. Landschappelijk gezien zijn de vondsten afkomstig uit een duingebied,
waarbij het onduidelijk is of de scherven en het steen van de duinen zelf of uit de
duinpannen afkomstig zijn. Het vermoeden is dat, gezien de diversiteit van de vondsten, hier sprake is van een nederzettingscomplex.

Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied
In ARCHIS staan vondstmeldingen geregistreerd. Nadat deze zijn gecontroleerd worden het waarnemingen. Tot die tijd staan ze als vondstmeldingen geregistreerd. Binnen zowel het plangebied als het
onderzoeksgebied zijn géén vondstmeldingen geregistreerd (zie figuur 16).
3.8

Aanvullende informatie

Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling 6
Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de Archeologische plaatselijke Werkgemeenschap Nederland, afdeling 6 Rijnstreek (contactpersoon de heer B. Zandbergen). Gemeld wordt dat
het plangebied zelfs buiten de historische dorpsbewoning ligt. In de buurt is op de bouwplek van het
huidige station Voorhout door de AWN enkele boringen gezet, waarbij een sterk verstoorde bodemopbouw is aangetroffen.
Tevens wordt opgemerkt dat het een plek is om de prehistorische verwachting na te gaan. Het zal
dan waarschijnlijk wel gaan om een toevalstreffer omdat dit gebied intensief is gebruik voor de
bloembollenteelt en daarom al reden is om de verwachting naar beneden bij te stellen.
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3.9

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld:
Tabel VI.

Gespecificeerde archeologische verwachting

Archeologische
periode

Gespecificeerde
verwachting

Te verwachten resten en/of sporen

Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld

(Laat-)Paleolithicum Midden-Neolithicum

-

-

-

Laat-Neolithicum

Hoog

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden,
rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houtskool
en gebruiksvoorwerpen

Aan het maaiveld dan wel binnen het
pakket duinzand, in oudere niveaus die
overstoven zijn/bedekt zijn geraakt door
duinzand

Bronstijd - Romeinse
tijd

Hoog

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden,
rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaalresten, houtskool, botresten en gebruiksvoorwerpen

Aan het maaiveld en in de (top van de)
strandwal/duinzanden

Middeleeuwen

Hoog

Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine fragmenten aardewerk, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten, organische resten en gebruiksvoorwerpen

Aan het maaiveld en in de (top van de)
strandwal/duinzanden

Nieuwe tijd

Laag

Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine fragmenten aardewerk, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten, organische resten en gebruiksvoorwerpen

Aan het maaiveld en in de (top van de)
strandwal/duinzanden

Het plangebied ligt landschappelijk gezien binnen een strandwal die aan het einde van het Laat-Neolithicum is gevormd, tussen 2250 en 1950 voor Chr. Derhalve worden ter plaatse van het plangebied
geen archeologische resten ouder dan het Laat-Neolithicum verwacht. Door hun relatieve hoge ligging zijn de strandwallen vanaf de Prehistorie, tijdens en na hun perioden van vorming, geschikte
plaatsen geweest voor bewoning. Ook voor landbouwers leende het zich uitstekend voor bebouwing
en landbouw. De naastgelegen strandvlakten waren waterrijk en daarmee geschikt voor het houden
van vee (natuurlijke graslandgebied, hoge biodiversiteit).
Binnen de gebieden waar strandwallen reeds zijn afgegraven zijn een aantal vondsten gedaan van
archeologische resten daterend voornamelijk uit de Late-Prehistorie (Bronstijd t/m Romeinse tijd). Het
betreffen voornamelijk resten die zijn zowel aangetroffen door particulieren tijdens niet-archeologische graafwerkzaamheden. De archeologische waarnemingen liggen voornamelijk binnen die gebieden die voorheen de lager gelegen strandvlakte vormden en op de lager gelegen flank van de voorheen aanwezige strandwal. De hogere delen van de strandwallen werden waarschijnlijk minder geschikt bevonden, waarschijnlijk vanwege de diepere ligging van het grondwater (en dus moeilijker te
bereiken was/meer inspanning voor nodig door middel van het graven van bijvoorbeeld diepe waterputten/drenkkuilen voor het vee).
Op basis van bovenstaande uitgangspunten kunnen er in het plangebied archeologische resten voorkomen vanaf het Laat-Neolithicum. De kans op het voorkomen van resten uit de perioden LaatNeolithicum t/m Middeleeuwen wordt hoog geacht (zie tabel VI), conform de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout. Voor de periode Nieuwe tijd is de verwachting laag, omdat
beschikbaar historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen gegeven dat er in deze periode bewoningsactiviteit heeft plaatsgevonden.
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Archeologische resten uit de perioden Laat-Neolithicum worden verwacht aan het maaiveld dan wel
binnen het pakket duinzand, in oudere niveaus die overstoven zijn/bedekt zijn geraakt door duinzand
tijdens deze periode (tussen 2250 en 1950 voor Chr.). Archeologische resten uit de periode vanaf de
Bronstijd worden verwacht aan het maaiveld en in de (top van de) strandwal/duinzanden. Uit de bovengenoemde perioden kunnen complextypes als nederzettingsterreinen en huisplaatsen (boerderijplattegronden), grafvelden en afvaldumps worden verwacht.
Bodemverstoring
Als gevolg van bodemingrepen kunnen vindplaatsen geheel of gedeeltelijk verstoord zijn. De waarde
van archeologische vindplaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin vondsten in situ
bewaard zijn gebleven in de bodem en/of grondsporen intact zijn.
e

Op basis van het geraadpleegde kaartmateriaal uit begin jaren ’90 van de 20 eeuw wordt vermoed
dat er zandafgravingen hebben plaatsvonden. Het hoogtebeeld lijkt dit vermoeden te ondersteunen.
Het aanwezige reliëf binnen het plangebied en de aangrenzende terreindelen komt namelijk niet goed
overeen met het natuurlijke reliëf van de strandwal ten noorden van het plangebied, aan de overzijde
van de Ruigenhoekerweg. Indien er zandafgravingen hebben plaatsgevonden dient rekening te worden gehouden dat in het verleden eventueel aanwezige archeologische resten of sporen niet meer
aanwezig zijn of deels in een verstoorde context voorkomen.
3.10 Beantwoording onderzoeksvragen bureauonderzoek
Voor het bureauonderzoek is een drietal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen beantwoord voor zover het bureauonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd.


Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is
er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisaties, diepploegen of landinrichting?
e
Op basis van het geraadpleegde kaartmateriaal uit begin jaren ’90 van de 20 eeuw wordt
vermoed dat er zandafgravingen hebben plaatsvonden. Het hoogtebeeld lijkt dit vermoeden
te ondersteunen. Het aanwezige reliëf binnen het plangebied en de aangrenzende terreindelen komt namelijk niet goed overeen met het natuurlijke reliëf van de strandwal ten noorden
van het plangebied, aan de overzijde van de Ruigenhoekerweg. Indien er zandafgravingen
hebben plaatsgevonden dient rekening te worden gehouden dat in het verleden eventueel
aanwezige archeologische resten of sporen niet meer aanwezig zijn of deels in een verstoorde context voorkomen.



Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid die vanuit archeologisch oogpunt
een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge strandwal)?
Het plangebied ligt landschappelijk gezien binnen een strandwal die aan het einde van het
Laat-Neolithicum is gevormd, tussen 2250 en 1950 voor Chr. Derhalve worden ter plaatse
van het plangebied geen archeologische resten ouder dan het Laat-Neolithicum verwacht.
Door hun relatieve hoge ligging zijn de strandwallen vanaf de Prehistorie, tijdens en na hun
perioden van vorming, geschikte plaatsen geweest voor bewoning. Ook voor landbouwers
leende het zich uitstekend voor bebouwing en landbouw. De naastgelegen strandvlakten waren waterrijk en daarmee geschikt voor het houden van vee (natuurlijke graslandgebied, hoge
biodiversiteit).
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Binnen de gebieden waar strandwallen reeds zijn afgegraven zijn een aantal vondsten gedaan van archeologische resten daterend voornamelijk uit de Late-Prehistorie (Bronstijd t/m
Romeinse tijd). Het betreffen voornamelijk resten die zijn zowel aangetroffen door particulieren tijdens niet-archeologische graafwerkzaamheden. De archeologische waarnemingen liggen voornamelijk binnen die gebieden die voorheen de lager gelegen strandvlakte vormden
en op de lager gelegen flank van de voorheen aanwezige strandwal. De hogere delen van de
strandwallen werden waarschijnlijk minder geschikt bevonden, waarschijnlijk vanwege de
diepere ligging van het grondwater (en dus moeilijker te bereiken was/meer inspanning voor
nodig door middel van het graven van bijvoorbeeld diepe waterputten/drenkkuilen voor het
vee).


4

Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied?
In het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen vanaf het Laat-Neolithicum. De
kans op het voorkomen van resten uit de perioden Laat-Neolithicum t/m Middeleeuwen wordt
hoog geacht, conform de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout.
Voor de periode Nieuwe tijd is de verwachting laag, omdat beschikbaar historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen gegeven dat er in deze periode bewoningsactiviteit heeft plaatsgevonden. Archeologische resten uit de perioden Laat-Neolithicum worden verwacht aan het
maaiveld dan wel binnen het pakket duinzand, in oudere niveaus die overstoven zijn/bedekt
zijn geraakt door duinzand tijdens deze periode (tussen 2250 en 1950 voor Chr.). Archeologische resten uit de periode vanaf de Bronstijd worden verwacht aan het maaiveld en in de
(top van de) strandwal/duinzanden. Uit de bovengenoemde perioden kunnen complextypes
als nederzettingsterreinen en huisplaatsen (boerderijplattegronden), grafvelden en afvaldumps worden verwacht.

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK

4.1

Methoden

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek,
conform de eisen van de KNA, versie 3.3, specificatie VS03. Voor het inventariserend veldonderzoek
is op 25 juni 2015 door ir. E.M. ten Broeke (senior prospector) een Plan van aanpak (PvA) opgesteld.
In totaal zijn er twaalf boringen gezet (zie figuur 16). Er is geboord tot een diepte van maximaal 3 m
-mv. De boringen zijn tot een diepte van 2 m -mv gezet met een Edelmanboor met een diameter van
10 cm. Vanaf 1,5 m -mv zijn de boringen doorgezet met een zuigerboor (diameter 5 cm). De boringen
zijn verspreid binnen het plangebied gezet. De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische
15
Standaard Boorbeschrijvingsmethode beschreven. De boringen zijn met meetlinten ingemeten (xen y-waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In Bijlage 5 worden overzichtsfoto’s van het plangebied en foto’s van de opgeboorde
profielen weergegeven.
Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, niet of deels sprake is van een
gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel
van versnijden/verkruimelen geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals
fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem en bot.

15

Bosch, 2005
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4.2

Resultaten

Geologie en bodem
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 6
weergegeven. De algemene bodemopbouw wordt als volgt weergegeven:
Tabel VII.

Bodemopbouw zuidelijke deel plangebied (boringen 1 t/m 4 en 7)

Diepte (cm -mv)

Samenstelling

Interpretatie

Vanaf maaiveld tot gemiddeld 150

Grijs tot lichtbeigegrijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn
zand, kalkrijk, alleen bovenste 10 cm zeer beperkt
humeus

Geroerde/verstoorde lagen, opgebracht zand
tijdens de inrichting van het terrein t.b.v. recreatiedoeleinden

Vanaf gemiddeld 150

Lichtgrijs tot lichtbruingrijs gekleurd, zwak siltig, zeer
fijn tot matig fijn zand met kleine schelpresten, kalkrijk, bovenin plaatselijk zwak humeus

C-/Cr-horizont, strandwalzand, top bevat verstoord restant van de oorspronkelijke bouwvoor,
oorspronkelijk bodemprofiel reeds geheel verstoord

Tabel VIII.

Bodemopbouw centrale en noordelijke deel plangebied (boringen 5, 6 en 8 t/m 10)

Diepte (cm -mv)

Samenstelling

Interpretatie

Vanaf maaiveld tot gemiddeld 50

Grijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn zand, kalkrijk,
vooral veel resten betonpuin in de boringen 10 t/m 12

Geroerde/verstoorde grond

Vanaf gemiddeld 50

Lichtgrijs tot lichtbruingrijs gekleurd, zwak siltig, zeer
fijn tot matig fijn zand met kleine schelpresten, kalkrijk

C-/Cr-horizont, strandwalzand, oorspronkelijk
bodemprofiel reeds geheel verstoord

Binnen het plangebied ontbreekt het van nature gevormde bodemprofiel volledig/er hebben reeds
vergaande bodemverstoringen plaatsgevonden, waardoor het van nature gevormde bodemprofiel
volledig is verstoord dan wel weggegraven.
Binnen het zuidelijke deel van het plangebied bestaat de bodemopbouw tot gemiddeld 150 cm -mv uit
grijs tot lichtbeigegrijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn kalkrijk zand. Alleen de bovenste 10 cm is zeer
beperkt humeus. Het betreft geroerde/verstoorde grond en vermoedelijk grotendeels opgebracht
zand, aangevoerd tijdens de inrichting van het terrein als recreatiepark. Hieronder komt lichtgrijs tot
lichtbruingrijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn tot matig fijn, kalkrijk zand voor met veel kleine schelpresten. De bovenste 10 tot 20 cm is plaatselijk zwak humeus. Wellicht dat dit een verstoord restant van
de oorspronkelijke bouwvoor betreft. Een van nature gevormde bodemprofiel is echter niet waargenomen. De scherpe overgang naar het onverstoorde deel van de bodemopbouw betreft dan ook de
C-horizont. Waarschijnlijk betreft dit al direct strandzand van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket
van Zandvoort. Zeer diepe verstoringen zijn aangetroffen ter plaatse van boring 2, tot circa 380 cm
-mv. Tussen 155 en 380 cm -mv bestaat de bodem uit gevlekt, donkergrijs tot beigebruin gekleurd,
zwak tot matig humeus, zwak siltig, kalkrijk, matig fijn zand. Tevens komen er ook veel resten betonpuin in voor. Boring 7 is op 150 cm -mv gestuit op een massieve brok betonpuin.
In het centrale en noordelijke deel van het plangebied is de verstoringsdiepte beperkt tot gemiddeld
50 cm -mv, maar ook hieronder vindt een scherpe overgang plaats direct naar de C-horizont. Ter
plaatse van de boringen 10 t/m 12 komt in het verstoorde deel van de bodem ook veel resten betonpuin voor. Mogelijk dat deze laag gefungeerd heeft als halfverhardingslaag.
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Al het opgeboorde materiaal is kalkrijk en bevestigt dat de door relatief zuur regenwater ontkalkte top
van de oorspronkelijke strandwal is afgegraven en dat door het gebruik van het terrein al reeds diepe
bodemverstorende ingrepen hebben plaatsgevonden. Op basis van het geraadpleegde kaartmateriaal
werd dit al vermoed en wordt dus bevestigd. De verstoringen kunnen ook mede zijn veroorzaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij de Duitse bezetter het terrein waarschijnlijk heeft aangepast
om onderdeel uit te maken van de Atlantikwall.
Op grotere diepte zijn binnen 4 meter (maximale einddiepte boringen) geen humeuze lagen en/of
lagen met een duidelijke verkleuring waargenomen die duiden op een begraven bodem, en dus mogelijk op een ouder bewoningsniveau.
Archeologie
Als eerste dient vermeld te worden dat het gaat om een verkennend bodemonderzoek, dat zich richt
op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden en niet zo zeer op het onderzoeken op de aanwezigheid van archeologische vondsten en/of
sporen. In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen in het opgeboorde en
vervolgens verkruimelde bodemmateriaal.
4.3

Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek

Voor het veldonderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen
beantwoord voor zover het veldonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd;


Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?
De bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit zwak siltige, matig fijne tot zeer fijne,
kalkrijke zanden met kleine schelpresten. Het betreffen strandzandafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort. Er hebben reeds vergaande bodemverstoringen plaatsgevonden, waardoor het van nature gevormde bodemprofiel volledig is verstoord
dan wel weggegraven. In het zuidelijke deel van het plangebied zijn bodemverstoringen
waargenomen tot gemiddeld 150 cm -mv. De geroerde/verstoorde grond bestaat uit grijs tot
lichtbeigegrijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn kalkrijk zand. Alleen de bovenste 10 cm is zeer
beperkt humeus. Vermoedelijk gat het om opgebracht zand, aangevoerd tijdens de inrichting
van het terrein als recreatiepark.
In het centrale en noordelijke deel van het plangebied is de verstoringsdiepte beperkt tot gemiddeld 50 cm -mv, maar ook hieronder vindt een scherpe overgang plaats direct naar de Chorizont. Het van nature gevormde bodemprofiel is volledig vergraven.
Al het opgeboorde materiaal is kalkrijk en bevestigt dat de door relatief zuur regenwater ontkalkte top van de oorspronkelijke strandwal is afgegraven en dat door het gebruik van het terrein al reeds diepe bodemverstorende ingrepen hebben plaatsgevonden. In de diepere ondergrond zijn geen door duinzand begraven bodems waargenomen tot in ieder geval een
diepte van 4 m -mv.



Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien
verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring?
Zie beantwoording van bovenstaande vraag.
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5
5.1

Wat zijn de gevolgen van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied.
Door de sterke verstoorde bodemopbouw, het (visueel) ontbreken van archeologisch relevante indicatoren en het ontbreken van begraven bodems (die kunnen duiden oudere bewoningsniveaus) is er geen aanleiding om de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het
plangebied te vermoeden. Er zijn dus geen gevolgen voor de voorgenomen bodemingrepen.

CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES
Conclusie

Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied
zouden kunnen bevinden. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonderzoek in de vorm van
een verkennend booronderzoek uitgevoerd.
De aangetroffen bodemopbouw bestaat uit zwak siltige, matig fijne tot zeer fijne, kalkrijke zanden met
kleine schelpresten. Het betreffen strandzandafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket
van Zandvoort. Er hebben reeds vergaande bodemverstoringen plaatsgevonden, waardoor het van
nature gevormde bodemprofiel volledig is verstoord dan wel weggegraven. In het zuidelijke deel van
het plangebied zijn bodemverstoringen waargenomen tot gemiddeld 150 cm -mv. De geroerde/verstoorde grond bestaat uit grijs tot lichtbeigegrijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn kalkrijk zand.
Alleen de bovenste 10 cm is zeer beperkt humeus. Vermoedelijk gat het om opgebracht zand, aangevoerd tijdens de inrichting van het terrein als recreatiepark.
In het centrale en noordelijke deel van het plangebied is de verstoringsdiepte beperkt tot gemiddeld
50 cm -mv, maar ook hieronder vindt een scherpe overgang plaats direct naar de C-horizont. Het van
nature gevormde bodemprofiel is volledig vergraven.
Al het opgeboorde materiaal is kalkrijk en bevestigt dat de door relatief zuur regenwater ontkalkte top
van de oorspronkelijke strandwal is afgegraven en dat door het gebruik van het terrein al reeds diepe
bodemverstorende ingrepen hebben plaatsgevonden. In de diepere ondergrond zijn geen door duinzand begraven bodems waargenomen tot in ieder geval een diepte van 4 m -mv.
Het opgeboorde materiaal is geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. In
geen van de boringen zijn archeologisch relevante indicatoren waargenomen.
Op basis van het ontbreken van een intacte bodemopbouw en het ontbreken van archeologische
indicatoren kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet (meer) worden verwacht
binnen het plangebied.
De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, wordt door het booronderzoek alleen bevestigd voor wat betreft de landschappelijke ligging van
het plangebied. Door de waarschijnlijk diverse bodemverstorende ingrepen die hebben plaatsgevonden, het ontbreken van mogelijk oudere bewoningsniveaus in de diepere ondergrond en het verder
ontbreken van archeologisch vondstmateriaal, wordt de verwachting niet bevestigd voor wat betreft
het te verwachten bodemprofieltype en de archeologie. De hoge archeologische verwachtingswaarde
voor het plangebied zoals aangegeven op de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout, kan naar onze mening bijgesteld worden naar een lage archeologische verwachtingswaarde.
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5.2

Selectieadvies

Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden en
de verstoorde bodemopbouw binnen het plangebied adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de
geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden.
Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. Econsultancy wil de opdrachtgever erop wijzen dat dit
selectieadvies nog niet betekent dat de bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden
beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Noordwijkerhout), die vervolgens een selectiebesluit
neemt.
Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Noordwijkerhout hiervan per direct in kennis te stellen.

Econsultancy
Doetinchem, 13 juli 2015
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Figuur 1.

Situering van het plangebied binnen Nederland

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen Nederland (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms)
Legenda
Plangebied
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Figuur 2.

Detailkaart van het plangebied

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Detailkaart van het plangebied (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms)
Legenda
Plangebied
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Figuur 3.

Luchtfoto van het plangebied

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Luchtfoto van het plangebied (bron: gspot:LUFO_2010)
Legenda
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Figuur 4.

Situering van het plangebied binnen de historische kaart uit 1615 (Fl. Balthasar en B. Florisz. van
Berckenrode)

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de historische kaart uit 1615 (Fl. Balthasar en B. Florisz. van Berckenrode)
(bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 5.

Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1811-1832 (Minuutplan)

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1811-1832 (Minuutplan) (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 6.

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1900 (Bonneblad)

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1900 (Bonneblad) (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 7.

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1929 (Bonneblad)

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1929 (Bonneblad) (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 8.

Situering van het plangebied binnen een militaire luchtfoto (RAF) van 25 februari 1945

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen een militaire luchtfoto (RAF) van 25 februari 1945 (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 9.

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1949

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1949 (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 10.

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1969

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1969 (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 11.

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1981

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1981 (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 12.

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1993

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1993 (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 13.

Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart van Nederland

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart van Nederland
Legenda
Plangebied
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Figuur 14.

Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
Legenda
Plangebied
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Figuur 15.

Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland
Legenda
Plangebied
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Figuur 16.

Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied met het AHN als achtergrond

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis2, AHN)
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Figuur 17.

Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart gemeente Noordwijkerhout

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart gemeente Noordwijkerhout
Legenda zie volgende bladzijde
Plangebied
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Figuur 18.

Boorpuntenkaart

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Boorpuntenkaart
Legenda
Plangebied
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Bijlage 1
Ouderdom
in jaren

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken
Chronostratigrafie

MIS

Holoceen
11.755
12.745
13.675
14.025

LaatWeichselien
(LaatGlaciaal)

15.700

1
Late Dryas
(koud)
Allerød
(warm)
Vroege Dryas
(koud)
Bølling
(warm)

Lithostratigrafie
Formaties: Naaldwijk
(marien), Nieuwkoop
(veen), Echteld (fluviatiel)

2

LaatPleniglaciaal
29.000

50.000

MiddenWeichselien
(Pleniglaciaal)

MiddenPleniglaciaal
VroegPleniglaciaal

3

Formatie
van
Kreftenheye

Formatie
van
Boxtel

4

75.000

VroegW eichselien
(VroegGlaciaal)
115.000
130.000

370.000
410.000

5a
5c
5d

Eemien
(warme periode)

5e

Saalien (ijstijd)

6

Holsteinien
(warme periode)

Formatie
van
Beegden

5b

Eem
Formatie
Formatie
van Drente

Formatie
van
Urk

Elsterien (ijstijd)
475.000

Cromerien
(warme periode)
850.000

Pre-Cromerien
2.600.000
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Formatie
van
Sterksel

Formatie
van Peelo

Cal. jaren
v/n Chr.

14

C jaren

1950

Chronostratigrafie

Pollen
zones

0

Vb2

1500

Subatlanticum
koeler
vochtiger

450
0
12

Vb1
Va

Vegetatie
Loofbos
eik en hazelaar
overheersen
haagbeuk
veel cultuurplanten
rogge, boekweit,
korenbloem

Archeologische
perioden
Nieuwe tijd
Middeleeuwen
Romeinse tijd
IJzertijd

800
815

2650

IVb
Subboreaal
koeler
droger

2000

3755

IVa

5000

4900

5300

7020

8240

III

Boreaal
warmer

II

Preboreaal
warmer

I

8000

9000

8800
11.755

Atlanticum
warm
vochtig

10.150

12.745

10.800

13.675

11.800

14.025

12.000

15.700

13.000

LaatWeichselien
(LaatGlaciaal)

Late Dryas

LW III

Allerød

LW II

Vroege Dryas
LW I
Bølling

35.000

Loofbos
eik en hazelaar
overheersen
beuk>1% invloed
landbouw
(granen)

Bronstijd

Neolithicum

Loofbos
eik, els en hazelaar
overheersen
in zuiden speelt
linde een grote rol
den overheerst
hazelaar, eik, iep,
linde, es
eerst berk en later
den overheersend

Mesolithicum

parklandschap
dennen- en
berkenbossen
open
parklandschap
open vegetatie met
kruiden en
berkenbomen

MiddenWeichselien
(Pleniglaciaal)

perioden met een
poolwoestijn en
perioden met een
toendra

VroegWeichselien
(VroegGlaciaal)

perioden met bos
en perioden met
een subarctisch
open landschap

Laat-Paleolithicum

75.000

115.000
130.000

Eemien
(warme periode)

Midden-Paleolithicum
loofbos

Saalien (ijstijd)
300.000

Vroeg-Paleolithicum
Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).
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Bijlage 2

Bewoningsgeschiedenis van Nederland

Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland weergegeven.
Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca.
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Nederland geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De
mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veranderende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren,
mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat Paleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, wilde
zwijnen en oerossen gejaagd.
Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.)
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat
zich voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en
fauna (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten:
vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg,
trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, dat plaats maakte voor meer territoriumgebonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jachttechniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er
werden kleine spitse vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met
de stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan
toe droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars
wisselden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de
rivieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de
winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.
Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrijke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten
valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrarische levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levensstijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale vernieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken)
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede
door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmonumenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.
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Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.)
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen.
Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Nederlands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons
worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had
wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet,
maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven
urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een
greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum koperen voorwerpen bekend.
IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werktuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals
in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens
verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die mogelijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied
gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen.
Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aangezien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in belangrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederlandse rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd
de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaamde 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd.
De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelijker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aardewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.
De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds
beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er
enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de de
Limes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van hane
delscontacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de 3 eeuw ontstond, onder
meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen
e
voortduurde tot in de 5 eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting van
de grensverdediging langs de Rijn.
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Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)
Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was ten
opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween en de
mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Romeinse
staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezaghebbende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele periode wordt
ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'.
e

e

Vanaf de 10 - 11 eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adelijke grootgrondbezitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en versterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimatologische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos,
heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van
dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivaliteit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal geweld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen,
landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen.
Nieuwe tijd (1500-heden)
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten,
handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke
belangstelling wat zich uit in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industriële
revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het grootste
deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. In
e
verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19 tot het begin van de
e
20 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds
meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd
vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat
e
zich tot in het begin van de 20 eeuw uit in de kunsten.
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Bijlage 3

AMZ-cyclus

Het AMZ-proces
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die
elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelijke,
prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap worden
overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. Na
elke stap wordt er een selectiebesluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot
belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond
beschermt te worden door planaanpassing of planinpassing.
Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn.
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema).
De eerste fase: Bureauonderzoek
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap.
De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO)
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden.
Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologische waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een
onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zones geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarderende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizontale
begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.
Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit
het belopen van het maaiveld van het plangebied.
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen
worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange
sleuven van twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden.
De derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO)
Archeologische Begeleiding
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de
sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het
werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten
(van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan
alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan.
Opgraven
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de
wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgraving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen
van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennisvorming over het verleden.
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg
Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling
▼
Toetsing aan archeologisch beleid
(Gemeente, Provincie, Rijk)
▼
Bureauonderzoek*
(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel)
▼
Selectiebesluit
(door bevoegd gezag op basis van resultaten)
▼
Inventariserend veldonderzoek*
▼
▼
Verkennend veldonderzoek ►**** Karterend veldonderzoek
Door middel van:
Door middel van:
- terreininspectie
- oppervlaktekartering
- booronderzoek**
- booronderzoek**
- proefsleuven***
▼
▼*****
Selectiebesluit
(door bevoegd gezag op basis van resultaten)
▼
Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie
▼******
Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven***
▼
Selectiebesluit
(door bevoegd gezag op basis van resultaten)
▼
▼
▼
Opgraven***
Begeleiding***
Beschermen
Verwijderen
Begeleiding
Bescherming
van de
van de
van de
archeologie
werkzaamheden
archeologie
door
door
door
archeologen
archeologen
planaanpassing
*
**
***
****
*****
******

► Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk
wordt geacht.

►

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten worden over te gaan op het begeleiden van de graafwerkzaamheden door archeologen.***

►

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten worden over te gaan op het begeleiden van de graafwerkzaamheden door archeologen.***

►

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen
vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering.
Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met
bouwkundige voorwaarden).

Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is.
Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag
Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag.
Na een verkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek
moet worden uitgevoerd.
Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is
mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag.
Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven of een
IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag.
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Bijlage 4
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Inrichtingsplan

Bijlage 5

Overzichtsfoto’s plangebied en foto’s van de opgeboorde profielen

Vanuit zuidelijke richting nabij boring 1

Vanuit zuidwestelijke richting nabij boring 2

Vanuit zuidwestelijke richting nabij boring 4

Vanuit oostelijke richting nabij boring 7

Vanuit noordwestelijke richting nabij boring 11

Vanuit noordoostelijke richting nabij boring 12
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Boring 2

Boring 3
Boring 4

Boring 5
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Boring 7

Boring 8

Boring 9

Boring 10

Boring 11

Boring 12
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Boorprofielen

Bijlage 6

Boorstaten

01
X:
Y:

02
95945
478443

3,6

0

m +NAP

X:
Y:
0
10

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, opgebrachte
laag, kalkrijk
Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
beigegrijs, opgebrachte laag,
kalkrijk

100

95933
478470

3,7

0

m +NAP

0
10

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, opgebrachte
laag, kalkrijk
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, opgebrachte laag, kalkrijk

100

150

150

160

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
bruingrijs, geroerde/verstoorde
oorspronkelijke bouwvoor, resten
bouwpuin, kalkrijk

200

250

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

250

180

300

155

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig puinhoudend,
donkergrijs, geroerde/verstoorde
laag, veel resten bouwpuin, kalkrijk

255

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, beigebruin,
geroerde/verstoorde laag,
teruggestorte grond, kalkrijk

300

350

350
370

400

400

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
Cr-horizont, strandwal, kalkrijk

03
X:
Y:
0

380
400

400

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk
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95962
478474

3,8

m +NAP

X:
Y:
0
10

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, opgebrachte
laag, kalkijk
Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
beigegrijs, opgebrachte laag,
kalkrijk
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0

95919
478503

1,3

m +NAP

0
10

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor,
geroerde/verstoorde dan wel
opgebrachte laag, kalkrijk
Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
beigegrijs, geroerde/verstoorde
dan wel opgebrachte laag, kalkrijk

100
120
125

150

150

160
175

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
bruingrijs, geroerde/verstoorde
oorspronkelijke bouwvoor, resten
bouwpuin, kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

250

300

350

400

450

400

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk
450

Zand, matig grof, zwak siltig, licht
grijsbruin, Cr-horizont, voormalige
depressie in strandwalstrandwal,
kalkrijk

500
530

550

550

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
humeus, donker bruingrijs,
Cr-horizont, strandwal, kalkrijk
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150

200
220

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin,
geroerde/verstoorde
oorspronkelijke bouwvoor, kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin, C-horizont, strandwal,
kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk
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Boorstaten
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06
95927
478536

1,8

0

m +NAP

X:
Y:
0
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

50

2,1

0

m +NAP

0
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100

150

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk
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100
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95953
478516

200
220

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk

250

250
290

300

300

350

350

400

400

0

400

400

07
X:
Y:

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk

08
95984
478499

2,1

m +NAP

X:
Y:
0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin,
geroerde/verstoorde laag, kalkrijk

50

0

50

96021
478519

2,3

m +NAP

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, kalkrijk
50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

90

100

150

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig baksteenhoudend,
bruingrijs, geroerde/verstoorde
laag, veel resten betonpuin,
kalkrijk, boring gestuit op massieve
brok betonpuin
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200

250

300

310

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk
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400
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09
X:
Y:

10
95984
478537

2,1

0

m +NAP

X:
Y:
0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, kalkrijk
50

50

95

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtbruin, C-horizont, strandwal,
kalkarm
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk
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200

95955
478554

2,2

0

m +NAP

0
20

50

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
baksteenhoudend, grijs,
geroerde/verstoorde
laag/halfverhardingslaag, veel
resten betonpuin, kalkrijk

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
baksteenhoudend, licht grijsbruin,
geroerde/verstoorde laag, resten
betonpuin, kalkrijk

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

200
220

250
280

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk

300

350

400

400
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0

50

12
95982
478575

2,3

m +NAP

X:
Y:
0

60

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin, C-horizont, strandwal,
kalkarm

100

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
baksteenhoudend, grijs,
geroerde/verstoorde
laag/halfverhardingslaag, veel
resten betonpuin, kalkrijk

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

200

0

50

96016
478557

2,3

m +NAP

0

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
baksteenhoudend, grijs,
geroerde/verstoorde
laag/halfverhardingslaag, veel
resten betonpuin, kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

100

150

200
220

225
230

Veen, sterk zandig, donker
zwartbruin, 2C-horizont, veraard
veen, veengroei in depressie
strandwal

250

300

300

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

340
345

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk

350

400

400

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
humeus, donkergrijs, Cr-horizont,
voormalige depressie in strandwal,
kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk

Projectcode: 15035322
Projectnaam: NOO.BHA.ARC

Over Econsultancy..
Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.
Diensten
Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem,
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie
over de verschillende onderzoeken.
Werkwijze
Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd,
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.
Kennis
Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal.
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en
nieuwe verantwoordelijkheden.
Creativiteit
Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de
opdrachtgever te bereiken.
Kwaliteit
Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk
op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.
Opdrachtgevers
Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten worden verschaft.
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1

I n l e i d i n g

1.1

Aanleiding
De gemeente Noordwijkerhout heeft het verzoek ontvangen om medewerking
te verlenen aan de bouw van een ‘greenportwoning’ aan de Pilarenlaan in de
gemeente (sectie C 2286). Deze ruimtelijke onderbouwing bevat een beschrijving van het initiatief en het uitgevoerde onderzoek dat noodzakelijk is om aan
het bouwplan medewerking te kunnen verlenen.
Verzoeker is in het bezit van een zogenoemd greenportcertificaat en heeft
daarmee het recht verkregen voor de bouw van de woning. Ter compensatie
dient op een andere locatie een bouwvlak te worden verwijderd. Dit vindt
plaats op een perceel (sectie A 3678) in De Zilk.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, dient aangetoond te worden dat er
sprake is van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Bovendien mogen
er geen milieuhygiënische belemmeringen aanwezig zijn. Om deze reden is de
voorliggende ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Indien voldaan is aan de
verschillende aspecten wordt er in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied
Noordwijkerhout 2015 een woonbestemming opgenomen op het perceel sectie
C 2286, aan de Pilarenlaan. Bovendien wordt het bouwvlak op het hierboven
genoemde perceel verwijderd.

1.2

Huidige situatie
Het plangebied is gelegen aan de Pilarenlaan ten zuiden van de plaats Noordwijkerhout in de gelijknamige gemeente. Het perceel wordt momenteel gebruikt als paardenwei (agrarische functie) en bestaat uit een houtwal, een
paardenbak en een weiland. Parallel aan het plangebied loopt de Pilarenlaan,
deze weg wordt van het plangebied gescheiden door een brede beek.
In de omgeving van het plangebied zijn voornamelijk vrijstaande plattelandswoningen en agrarische bedrijven aanwezig, ten zuidwesten van het plangebied is bedrijventerrein Gravendam gelegen. Aan de zuidoostkant van het
plangebied loopt de spoorlijn Rotterdam – Amsterdam.

856.00.03.00.00 - Ruimtelijke onderbouwing Noordwijkerhout, Pilarenlaan ongenummerd 6 november 2015

5

Plangebied gezien vanaf de Pilarenlaan

Om de realisatie van de greenportwoning mogelijk te maken dient op een andere locatie een bouwvlak verwijderd te worden. Het betreft een perceel nabij

de

Zilkerduinweg

ten

noorden

van

het

dorp

Zilk

(gemeente

Noordwijkerhout). Dit perceel is gelegen in een open landschap en wordt momenteel gebruikt als akker. Er is dan ook nog geen gebruik gemaakt van de
bebouwingsmogelijkheden, zodoende is het mogelijk om het bouwvlak te verwijderen van het perceel.

1.3

Geldende plannen
Voor het perceel waar de greenportwoning gerealiseerd zal worden, is het
bestemmingplan ‘Buitengebied Noordwijkerhout, 1e herziening’ van kracht
zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Noordwijkerhout op 25 september
2008. Het perceel is momenteel (oktober 2015) in gebruik als weiland, maar
heeft de bestemming ‘Agrarische aanverwante doeleinden, agrarisch hulp
en/of loonbedrijf (ADh) met een nadere aanduiding (z), uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde’. De voorgenomen ontwikkeling, waarbij een woning wordt gebouwd is dan ook niet mogelijk binnen het geldende
bestemmingsplan. In de hierna volgende afbeelding is een uitsnede van het
bestemmingsplan opgenomen, hierin is het perceel rood gearceerd.
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Uitsnede geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Noordwijkerhout,
1e herziening’

Zoals in de aanleiding is aangegeven, dient er een bouwvlak te worden verwijderd op een andere locatie. Op het perceel sectie A nummer 3678 wordt het
bouwvlak verwijderd. Het perceel (nabij Zilkerduinweg) is gelegen in het bestemmingplan ‘Buitengebied Noordwijkerhout’, vastgesteld door de gemeenteraad van Noordwijkerhout op 28 april 2005. Het perceel heeft de bestemming
‘Agrarische doeleinden bollenteelt’. Op het perceel is een bouwvlak opgenomen. Het perceel is in de onderstaande afbeelding met rood gearceerd.

Uitsnede geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Noordwijkerhout ’
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1.4

Plangrens
Het perceel Pilarenlaan ongenummerd (sectie C 2286 te Noordwijkerhout) is
gelegen aan de zuidkant van Noordwijkerhout in het buitengebied. In de onderstaande afbeelding is het plangebied aangegeven.

Ligging perceel sectie C 2286 (Bron afbeelding: Bing Maps)

Op het perceel sectie A 3678 zal het bouwvlak worden verwijderd. Het perceel
is gelegen ten noorden van het dorp De Zilk nabij de Zilkerduinweg. Hieronder
is de locatie weergeven.

Ligging perceel sectie A 3678 (Bron afbeelding: Bing Maps)
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1.5

Toekomstige situatie
De regeling omtrent greenportwoningen draagt bij aan de herstructurering van
het landschap en zorgt ervoor dat verrommeling wordt tegengegaan. De woning wordt gerealiseerd in een bestaand bebouwingslint aan de Pilarenlaan. In
de nabije omgeving zijn verschillende woningen en bedrijven aanwezig, waardoor de woning geen afbreuk doet aan de omgeving. Om de realisatie van de
woning mogelijk te maken, wordt elders, zoals reeds eerder aangekaart, een
bouwvlak verwijderd. Dit zal gebeuren op een agrarisch perceel (sectie A 3678)
nabij de Zilkerduinweg te Zilk. Door de verwijdering van het bouwvlak zal
enkel een agrarische bestemming gelden voor het perceel. Hierdoor blijft de
openheid van het landschap behouden op deze locatie.

1.6

Leeswijzer
In dit hoofdstuk is ingegaan op de aanleiding voor de realisatie van de woning.
Tevens is in dit hoofdstuk de geldende plannen aan bod gekomen. In hoofdstuk
2 komt het relevante rijksbeleid, provinciaal en gemeentelijk beleid aan bod.
De relevante milieu- en uitvoeringsaspecten (o.a. water, geluid, externe veiligheid) komen terug in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 komt de economische uitvoerbaarheid aan bod. De ruimtelijke onderbouwing wordt afgesloten met een
conclusie in hoofdstuk 5.
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2

B e l e i d s k a d e r

2.1

Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. Deze structuurvisie vervangt de Nota Ruimte. De structuurvisie
geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op
Rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw Rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de structuurvisie schetst het Rijk ambities tot 2040 en
doelen, belangen en opgaven tot 2028.
De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De
SVIR is de eerste Rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR richt het Rijk zich vooral op decentralisatie. De
verantwoordelijkheid wordt verplaatst van Rijksniveau naar provinciaal en
gemeentelijk niveau.
Door urbanisatie, individualisering, vergrijzing en ontgroening nemen de ruimtelijke verschillen toe. Vanaf 2035 groeit de bevolking niet meer. De samenstelling van de bevolking, en daarmee de samenstelling van huishoudens,
verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere het aansluiten van woon- en
werklocaties op de (kwalitatieve) vraag en het zoveel mogelijk benutten van
locaties voor transformatie en herstructurering. Ook wil het Rijk ervoor zorgen
dat in 2040 een veilige en gezonde leefomgeving met een goede milieukwaliteit wordt geboden. Dit moet voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied
gelden. In de SVIR is verder vastgelegd dat provincies en (samenwerkende)
gemeenten verantwoordelijk zijn voor programmering van verstedelijking.
(Samenwerkende) gemeenten zorgen voor (boven)lokale afstemming van woningbouwprogrammering die past binnen de provinciale kaders. Ook zijn de
gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de woningbouwprogramma's.
Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling, waarbij één nieuwe woning wordt gerealiseerd
is als kleinschalig aan te merken. Zodoende is geen van de onderwerpen uit de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van directe invloed op de ontwikkeling.
Het beleid van het Rijk, zoals neergelegd in deze structuurvisie, wordt geëffectueerd door het Barro en het Rarro. Geconcludeerd kan worden dat de onderhavige ontwikkeling niet in strijd is met het beleid van het Rijk.
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Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, Rarro)
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk,
op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten waarmee dat
mogelijk is. Deze twee besluiten zijn verschillend van aard (procesmatig versus
beleidsmatig):
-

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid voor een goed systeem van ruimtelijke ordening
juridische kaders aan de processen van ruimtelijke belangenafweging en
besluitvorming bij de verschillende overheden (o.a. nationaal belang 13
uit de SVIR). De ‘ladder van duurzame verstedelijking’ is in 2012 opgenomen in het Bro. Op de procesmatige vereisten waaraan deze ontwikkeling moet voldoen wordt teruggekomen in hoofdstuk 4 in dit hoofdstuk
komen de uitvoeringsaspecten aanbod.

-

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de
juridische kaders die nodig zijn om het geldend ruimtelijk Rijksbeleid te
borgen. Het Barro is vastgesteld op 22 augustus 2011 en in werking getreden op 30 december 2011. Op 1 oktober 2012 is een wijziging van het
Barro vastgesteld. Het kabinet heeft in de genoemde SVIR vastgesteld
dat voor een beperkt aantal onderwerpen, bv. voor defensie en waterveiligheid, de bevoegdheid om algemene regels te stellen moet worden
ingezet. Het gaat daarbij om het beschermen van de nationale belangen. Deze algemene regels, vastgelegd in het Barro, werken zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Slechts
daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Naar aanleiding van
een advies van de Raad van State voorziet het Barro ook in een bij dit
besluit behorende ministeriële regeling (Rarro). In deze regeling is de
begrenzing opgenomen van de gebieden uit een aantal titels uit het Barro waarvoor een reservering of een vrijwaring geldt. De aanduiding van
deze gebieden is opgenomen in het Barro.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de onderhavige ontwikkeling passend is binnen
de regels zoals gesteld in het Barro en de Rarro.

2.2

Provinciaal beleid
Structuurvisie Ruimte en Mobiliteit (2014)
In de Structuurvisie Ruimte en Mobiliteit heeft de provincie Zuid-Holland haar
doelstellingen en provinciale belangen beschreven. Het hoofddoel is het
scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Er zijn vier
thema’s te onderscheiden:
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1.

beter benutten en opwaarderen;

2.

versterken stedelijk gebied;
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3.

versterken ruimtelijke kwaliteit;

4.

bevorderen van een water- en energie-efficiënte samenleving.

De huidige ruimtelijke situatie – gecombineerd met de vier rode draden vormt het vertrekpunt voor de Visie Ruimte en Mobiliteit.
Greenports
Het plangebied is aangewezen als greenport. Zuid-Holland kent onder de noemer greenports een aantal (glas)tuinbouwconcentratiegebieden die zich kenmerken door hun clusterwerking en de primaire productie en teelt van
tuinbouwgewassen. De greenports vormen samen met het haven-industrieel
complex het fundament van de Zuid-Hollandse economie. Evenals het havencomplex bevinden de greenports zich in een transitie. De provincie wil de
greenports in Zuid-Holland waar mogelijk versterken en de transitie versnellen. Hierbij wordt het proces van verdergaande schaalvergroting, innovatie,
verduurzaming en vervlechting van het logistieke netwerk van de greenports
met de Rotterdamse haven steeds belangrijker.
Bollenlandschap
Op de kwaliteitskaart behorende bij de structuurvisie ligt het plangebied in het
‘bollenlandschap’. Het bollenlandschap is ontstaan door het vergraven van
oude duinen en strandwallen en de aanleg van een fijnmazig vaartenstelsel ten
behoeve van de bollenteelt. Kenmerkend is de afwisseling van kleurrijke bollenvelden (seizoensgebonden), verspreide bebouwing en begroeiing, vaarten
en sloten. Bijzonder zijn de (restanten van) landgoederen en oude duinen. De
ruimtelijke structuur wordt bepaald door een afwisseling van parallel aan de
kustlijn gelegen open en verdichte zones.
De kwaliteit en herkenbaarheid van dit landschap komen steeds verder onder
druk door toenemende bedrijfsbebouwing en verstedelijking die niet geënt is
op een samenhangende en herkenbare ruimtelijke structuur. Mede door intensivering van de bollenteelt raakt het gebied daarmee steeds verder versnipperd. Het zicht op de bollenvelden wordt door bebouwing steeds meer
beperkt.
Dit betekent dat een ontwikkeling bijdraagt aan een samenhangende en herkenbare ruimtelijke structuur, op een logische plek in deze structuur ligt en
toekomstbestendig is. Opgave hierbij is om de intensivering in de landbouw en
de verstedelijking te koppelen aan een versterking van de landschappelijke
structuur.
Richtpunten:
-

Ontwikkelingen dragen bij aan het contrast tussen de open en nog gave
strandvlakten en de voor de bollenteelt in cultuur genomen (afgezande)
oude duinen en strandwallen.

-

Verdichting vindt plaats in reeds bestaande verdichte zones.
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-

Ontwikkelingen dragen bij aan behoud en versterking van het zicht op
de bollenvelden en de aantrekkelijkheid van het bollenlandschap.

Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling past binnen de hierboven gestelde voorwaarden.
De bebouwing vindt plaats in een gebied waar al reeds bebouwing aanwezig is.
Daarnaast wordt een bouwvlak verwijderd op een locatie in een open landschap.
Verordening Ruimte 2014
De Verordening ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie
om haar doelen te realiseren. In de verordening vertaalt de provincie de kaderstellende elementen uit de Structuurvisie in regels die van toepassing zijn
op (gemeentelijke) bestemmingsplannen.
In de verordening zijn algemene regels opgenomen ter bevordering van de
ruimtelijke kwaliteit. Als een bestemmingsplan voorziet in een ruimtelijke
ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied, moet zorg worden gedragen
voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het betrokken gebied en de naaste omgeving. Daarbij staat het principe van zorgvuldig ruimtegebruik centraal (voor ruimtelijke ontwikkelingen in ieder geval
inhoudt dat ingeval van stedelijke ontwikkeling toepassing is gegeven aan artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking)).
Tevens wordt een belangenafweging gevraagd, waarbij de gevolgen in beeld
worden gebracht voor cultuurhistorische, ecologische, landschappelijke en
aardkundige waarden, bodemkwaliteit, waterhuishouding, monumenten en
overige ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Er moet worden aangetoond
dat de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling past in de omgeving
en dat het met de ontwikkeling samenhangende personen- en goederenvervoer
goed kan worden afgewikkeld.
De beoogde ruimtelijke ontwikkeling moet gepaard gaan met een aantoonbare
en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten
van bodem, water, natuur, landschap en cultuurhistorie of van de extensieve
recreatieve mogelijkheden van het gebied.
In de voorliggende onderbouwing wordt beschreven hoe het initiatief bijdraagt
aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Met name hoofdstuk 3 is hiervoor van belang, de toekomstige situatie wordt hierin beschreven. Vervolgens
worden in hoofdstuk 4 de uitvoeringsaspecten behandeld.
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2.3

Gemeentelijk beleid
Intergemeentelijke

structuurvisie

Greenport

Duin -

en

Bollenstreek (2009)
De gemeente Noordwijkerhout heeft samen met vijf andere gemeenten in 2009
de Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek vastgesteld. De ISG is voor de Greenportgemeenten van de Duin- en Bollenstreek een
wettelijk zelfbindend kader voor gewenste ruimtelijke ontwikkeling in het
buitengebied tot 2030 en geldt als toetsingskader voor toekomstige (bestemmings)plannen.
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) B.V. geeft samen met de aandeelhoudende Greenportgemeenten verder vorm aan de inhoud en de uitvoering van het meerjarenprogramma, dat voortvloeit uit de ISG. De ISG is gericht
op het creëren van een vitale Greenport met een vitaal landschap. Hiervoor
zijn de volgende ambities en uitgangspunten opgesteld:
1.

de economische herstructurering van de Greenport staat centraal;

2.

de gemeenten zullen de herstructureringsopgave combineren met landschapsverbetering;

3.

de gemeenten zullen verdergaande verrommeling van het landschap
tegengaan;

4.

met het uitvoeren van de woningbouwopgave, zoals in de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek overeen is gekomen, is de
maximale woningbouwbijdrage van de Duin- en Bollenstreek bereikt;

5.

de gemeenten handhaven het areaal aan 1e klas bollengrond van 2.625
ha duurzaam, hoewel zij met het herstructureringsproces tijdelijke
krimp onder nader te bepalen voorwaarden (waaronder harde tijdgebonden compensatiegaranties) toestaan;

6.

primaire greenportfuncties, zoals bollencluster, vaste planten, bloemencluster en toerisme (inclusief greenportgerelateerde handel en
dienstverlening), krijgen bij conflicterende ruimteclaims prioriteit boven niet primaire greenportfuncties, zoals overige landbouw en veeteelt.

Conclusie
De verzoeker is in het bezit van een greenportcertificaat en heeft zodoende
het recht om een woning te realiseren op de locatie aan de Pilarenlaan te
Noordwijkerhout. De woning zal gebouwd worden in een bestaand bebouwingslint. Het certificaat is verleend ter compensatie van het verwijderen van een
agrarisch bouwvlak nabij Zilkerduinweg. Met het verwijderen van het bouwvlak
verdwijnt het recht om er ter plaatse gebouwen of andere bouwwerken te
realiseren. Met het verwijderen van dit bouwvlak wordt de openheid van het
landschap gewaarborgd. De voorgenomen ontwikkeling draagt hiermee bij aan
landschapsverbetering en herstructurering en is dan ook niet in strijd met de
Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (2009).
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3

U i t v o e r i n g s a s p e c t e n

3.1

Inleiding
Een belangrijk onderdeel van de onderbouwing van het initiatief is de beoordeling in hoeverre aan de bouw van de nieuwe woning en het verwijderen van
het agrarisch bouwvlak geen belemmeringen vanuit wet- en regelgeving in de
weg staan. Het betreft aspecten, zoals archeologie, ecologie, water, enzovoort. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van het belang van deze aspecten
en een beschrijving van de resultaten van het onderzoek.

3.2

Archeologie
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout ligt
het plangebied in een gebied met een lage archeologische verwachting. In
deze gebieden dient bij planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening,
bij een bodemingreep groter dan 500 m², vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.
Het perceel waarop de nieuwe woning wordt gebouwd, heeft een omvang van
minder dan 500 m2. Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd
dat de archeologische verwachting voor het plangebied zeer laag is en is vanwege de beperkte ingreep geen archeologisch onderzoek nodig.
Conclusie
Gelet op de beperkte ingreep < 500 m2 kan archeologisch onderzoek achterwege blijven.

3.3

Ecologie
Kader
Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een bureauinventarisatie
van de natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of een
vooronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet (Ffw), een Voortoets in
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) of een analyse in
het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. De inventarisatie is beperkt gebleven tot het perceel waarop de woning wordt gerealiseerd. Onderzoek op het perceel waarop thans nog een bouwvlak ligt, kan
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achterwege blijven, omdat er geen bebouwing aanwezig is en het feitelijk
gebruik er ter plaatse overigens onveranderd blijft.
Om een goed beeld te krijgen van het perceel en de omgeving aan de Pilarenlaan, zijn recent foto’s aangeleverd. Deze foto’s zijn vervolgens beoordeeld
door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs bv.
Plangebied
De beoogde bouwlocatie voor de woning bestaat hoofdzakelijk uit grasland, in
gebruik als paardenweide. De zuidoostzijde is ingericht als groenstrook met
jonge bomen en struiken. Op het westelijk deel ligt een buitenbak voor paarden. Aan de noordwestzijde grenst het plangebied aan verhard en bebouwd
terrein. De ontwikkelingen hebben geen betrekking op de aangrenzende watergangen.

Plangebied richting het zuiden (links) en het westen (rechts)

Flora- en faunawet
Achter de Flora- en faunawet (Ffw) staat het idee van de zorgplicht voor in het
wild levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde
soorten worden opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en
diersoorten’. De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Ffw van
23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van planten- en diersoorten, hierna te noemen: licht beschermd, middelzwaar beschermd en streng beschermd. De inheemse vogelsoorten hebben een eigen
afwijkend beschermingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als
strenge beschermingsregime.
Inventarisatie
Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) via
Quickscanhulp.nl (© NDFF - quickscanhulp.nl 10-09-2015 10:15:36) blijkt dat in
de omgeving van het plangebied de laatste vijf jaar verschillende middelzwaar
en streng beschermde soorten zijn waargenomen. Dit is onder meer te verklaren door de nabije ligging van gevarieerde natuurterreinen. Op basis van locatiefoto’s en bekende verspreidingsgegevens blijkt echter dat het plangebied
een zeer beperkte natuurwaarde heeft.
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Tussen het gras staan soorten als paardenbloem, brede weegbree en gewone
berenklauw. Langs de groenstrook groeit groot hoefblad. De groenstrook is
ingericht met exemplaren zwarte els, es en ligusterstruiken. Beschermde planten zijn uit de directe omgeving wel bekend maar deze zijn gezien de vereiste
habitat en de aanwezige terreinkenmerken niet in het plangebied te verwachten. Verder zijn in het plangebied (en de directe omgeving) enkele licht beschermde diersoorten zoals veldmuis, huisspitsmuis, gewone pad en bruine
kikker te verwachten. In de opgaande groenstructuren langs de zuidoostrand
kunnen enkele broedvogels als merel, vink en houtduif tot broeden komen. In
de oevers kunnen soorten als wilde eend en meerkoet een nestplaats hebben.
Het plangebied zal tevens onderdeel vormen van het foerageergebied van
vleermuizen. Te verwachten soorten zijn gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Boven de aangrenzende watergangen kan tevens de uit de omgeving bekende soort meervleermuis foerageren.
Alle inheemse vogels, alsmede hun nestplaatsen, zijn streng beschermd. De
nesten van de te verwachten vogelsoorten zijn alleen beschermd indien het
nest in gebruik is ten behoeve van het groot brengen van het broedsel (broedseizoen).
Gezien de aard van het plangebied en op basis van de indruk die van het plangebied is verkregen, de kennis over leefgebieden van soorten en de beschikbare gegevens, kan van alle soortengroepen met voldoende zekerheid een
oordeel worden gegeven over het voorkomen van beschermde soorten in het
gebied.
Toetsing
Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen verblijfplaatsen van enkele licht beschermde soorten amfibieën en/of zoogdieren worden verstoord en vernietigd.
Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De aanwezige licht
beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de
vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft
geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Ffw. Als gevolg van de ontwikkelingen verandert het plangebied
als foerageergebied voor vleermuizen maar gaat niet als zodanig verloren.
Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in
gebruik zijnde nesten van vogels worden verstoord. Het is verboden nesten van
vogels (indien nog in functie) te verstoren of te vernietigen (artikel 11 en 12
van de Ffw). Om verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen te voorkomen,
dient bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden daarom voldoende
rekening te worden gehouden met het broedseizoen. De Ffw kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het is van belang of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het
broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.
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Gebiedsbescherming
Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied
van gebiedsbescherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998)
en de provinciale structuurvisie en verordening.
Natuurbeschermingswet 1998
In de Nbw 1998 is de bescherming van specifieke (natuur)gebieden geregeld. Onder de Nbw 1998 worden drie typen gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten en Wetlands.
Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningplichtig. Relevant daarbij is dat de Nbw 1998 een externe werking kent.
Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland
genoemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen
belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de Provinciale
EHS is uitgewerkt in het Natuurbeheerplan Zuid-Holland (2015) en de Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland (provinciaal ruimtelijk natuurbeleid).
Inventarisatie
Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 liggen
op geruime afstand van het plangebied. Het dichtstbijzijnde beschermde gebied is het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid op ruim 3 km afstand ten
westen van het plangebied. Het dichtstbijzijnde beschermde gebied in het
kader van de EHS betreft de watergang Haarlemmer Trekvaart op circa 50 m
afstand ten zuidoosten van het plangebied. Deze watergang is aangewezen als
ecologische verbindingszone. Tussen deze vaart en het plangebied ligt een weg
en een perceel met woning. Het plangebied heeft geen ecologische binding
met de vaart.
Toetsing
Hoewel het plangebied voor de bouw van de woning op korte afstand ligt van
beschermde gebieden in het kader van de EHS worden gezien de aard van de
ontwikkelingen en de inrichting van het tussenliggende gebied geen negatieve
effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het gebied verwacht. Er
is ook geen sprake van vermindering van oppervlakte, kwaliteit en samenhang
van beschermde gebieden in het kader van de EHS.
Gezien de aard van het plan, de terreinomstandigheden en de ligging van het
plangebied, worden met betrekking tot de voorgenomen plannen geen negatieve effecten op beschermde gebieden in het kader van de Nbw1998 en het
provinciaal ruimtelijk natuurbeleid verwacht.
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Conclusie
Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat geen vooronderzoek in het kader van de Ffw of een oriëntatiefase voor de Nbw 1998, dan wel
een analyse van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Een
ontheffing van de Ffw is niet nodig. Voor het plan is verder geen vergunning op
grond van de Nbw1998 nodig en het plan is op het punt van natuur niet in
strijd met de Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland.
Vanuit het oogpunt van ecologie mag het plan uitvoerbaar worden geacht.

3.4

Geluid
Een nieuwe woning wordt in de wet geluidhinder beschouwd als een zogenaamd geluidsgevoelig gebouw. Onderzocht dient derhalve te worden of toetsing aan de Wet geluidhinder nodig is.
Wegverkeerlawaai
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones,
met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.
Buiten de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen die
aan weerszijden van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden
genomen 250 meter. In geval van het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden.
Voor het plangebied zijn in dit verband de geluidzones van de Leidsevaart en
Pilarenweg relevant. Deze wegen betreffen een tweestrooksweg gelegen buiten de bebouwde kom met een maximum snelheid van 60 km/uur. De voorgenomen woningbouw ligt binnen de zone van deze weg.
Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en
wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige
objecten binnen een zone als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van
de gevel 48 dB (Wgh 2012). Bij het voorbereiden van een plan dat geheel of
gedeeltelijke betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen (artikel 77
van de Wet geluidhinder). Indien de geluidsbelasting de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB te boven gaat, kunnen, mits gemotiveerd, burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen tot maximaal 53 dB
(art. 83 van de Wgh).
Van beide wegen zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. Daarom is berekend
bij welke verkeersintensiteit de gevelbelasting van 48 dB wordt overschreden.
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Bij een verkeersintensiteit van meer dan 1.000 mvt/etmaal op de Pilarenweg
en 5.500 mvt/etmaal op de Leidsevaart wordt de gevelbelasting van 48 dB
overschreden.
De berekeningen zijn uitgevoerd met Standaard Rekenmethode II. Op grond
van artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt een aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg toegepast. De toe te passen aftrek van de geluidsbelasting van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of
aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt over het algemeen:
a.

2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van
lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;

b.

5 dB voor de overige wegen;

c.

0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012
en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en
113 van de Wet geluidhinder.

De onder c genoemde aftrek heeft betrekking op het vaststellen van eventuele
gevelisolatiemaatregelen om de vereiste binnenwaarde te bereiken.
In de berekeningen is op grond van dit artikel, 5 dB van de rekenresultaten
afgetrokken. Berekend zijn de zij- en voorgevels van de betreffende woning op
een hoogte van 1,8 en 4,8 meter. De resultaten van deze berekeningen zijn
opgenomen in de navolgende afbeelding en tabel. In de bijlagen zijn de volledige berekeningen opgenomen.

Waarneempunten
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Geluidbelasting waarneempunten in dB

Gelet op de functie van de Pilarenweg en de Leidsevaart en de bediening van
het achterliggende gebied en de verkeersintensiteiten van omliggende wegen,
ligt het niet in de lijn der verwachting dat de verkeersintensiteit binnen de
looptijd van dit plan de 1.000, respectievelijk 5.500 mvt/etmaal zal overstijgen. In de zin van de Wet geluidhinder treedt derhalve geen geluidhinder op.
Spoorweglawaai
Zoals eerder opgemerkt, biedt het voornemen de mogelijkheid tot het realiseren van een geluidsgevoelig gebouw. Daarmee is ook hoofdstuk 7 (Zones langs
spoorwegen) van de Wet geluidhinder van belang. De spoorlijn Leiden-Haarlem
(traject 500) kent een zone van 300 m ter weerszijden van het spoor gemeten
vanaf de buitenste spoorstaaf.
Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en
wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige
bebouwing binnen een zone als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
van de gevel 55 dB.
Bij het voorbereiden van de vaststelling of de herziening van een ruimtelijk
plan dat geheel of gedeeltelijke betrekking heeft op grond behorende bij een
zone als vorengenoemd, dienen burgemeester en wethouders een akoestisch
onderzoek in te stellen. Indien de geluidsbelasting de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting van 55 dB te boven gaat, kunnen burgemeester en wethouders, gemotiveerd, een hogere waarde vaststellen tot maximaal 68 dB.
De geluidproductieplafonds geven de geluidproductie aan die een spoorweg
maximaal mag voortbrengen op aan weerszijden van de spoorweg gelegen
punten, en moeten – behoudens een besluit tot verhoging of verlaging - permanent worden nageleefd. De geluidproductieplafonds zijn in het algemeen
gelegen op het niveau van de heersende waarde (wat spoorweglawaai betreft
het gemiddelde van de periode 2006 - 2008) plus een zogenaamde ‘werkruimte’ van 1,5 dB. Bij berekeningen dienen deze gegevens als uitgangspunt te
dienen. Deze gegevens zijn vastgelegd in het geluidregister. Uit het geluidregister blijkt dat het geluidsproductieplafond ter hoogte van het project op 62 –
64 dB ligt. Dit plafond (opgenomen als een referentiepunt ligt op 50 m uit het
spoor om de 100 m op een hoogte van 4 m).
Het betreffende project ligt binnen de zone waarin akoestisch onderzoek verplicht is. Daarom zijn voor de te realiseren woning geluidsberekeningen uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II. Uitgaande van de gegevens
van het geluidregister blijkt uit de berekening dat de betreffende woning een
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geluidsbelasting kent van meer dan 55 dB. Het betreft hier een geluidbelasting
van 58 tot 61 dB. Het akoestisch onderzoek is opgenomen in de bijlagen.

Waarneempunten
Geluidsbelasting waarneempunten van bebouwing in dB

De geluidsbelasting van de te realiseren woning bedraagt meer dan de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. De overschrijding van de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege traject 500 bedraagt maximaal
6 dB. Hiervoor is een hogere waarde bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijkerhout aangevraagd. De motivatie daarvan
dient te zijner tijd, op het moment dat het concrete bouwplan gereed is en
ingediend wordt, aangevraagd en toegevoegd te worden als bijlage bij deze
onderbouwing.

3.5

Bedrijven en milieuzonering
Kader
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht om, in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening', aan te tonen dat toekomstige en
bestaande bewoners en gebruikers een goed woon- en leefklimaat kan worden
gegarandeerd, maar ook dat bestaande bedrijven niet in hun belangen worden
geschaad. Hiertoe kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende acti-
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viteit en een milieugevoelige functie noodzakelijk zijn. Die afstand wordt 'milieuruimte' genoemd. Milieuzonering omvat het stelsel van verschillende gradaties van milieuruimte, die rondom verschillende typen bedrijven noodzakelijk
is, ingedeeld in zogenaamde milieucategorieën.
Milieuzonering werkt wederkerig. Dit houdt in dat nieuwe bedrijven afstand
moeten houden tot gevoelige objecten, maar ook dat nieuw te ontwikkelen
(gevoelige) objecten voldoende afstand moeten houden tot bestaande bedrijven. Die afstand is noodzakelijk, omdat de bedrijfsvoering van een bestaand
bedrijf kan worden aangetast. Er kan ook hinder ontstaan voor bewoners en
gebruikers wanneer er onvoldoende afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies bestaat. Ter bepaling van de noodzakelijke afstanden zijn
het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' (oftewel het Activiteitenbesluit) en de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' uit 2009 leidend.
Onderzoek
In de VNG-publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende omgevingstypen. Het gebied rond het perceel waarop de nieuwe woning moet worden gebouwd is aan te merken als een gemengd gebied.
In eerder aangehaalde VNG-publicatie staat over gemengde gebieden vermeld
om gebieden te typeren waar sprake is van meerdere functies die zorgen voor
een bepaalde levendigheid, maar ook voor een bepaalde milieubelasting. Het
gebied kenmerkt zich namelijk door een afwisseling van wonen en bedrijvigheid. In een dergelijk gemengd gebied wordt een kortere minimale afstand
tussen een bedrijf en een gevoelig object mogelijk geacht.
Aan de noordwestzijde grenst het plangebied aan een handels- en exportbedrijf (Pilarenlaan 76). Dit bedrijf valt binnen milieucategorieën 2. Hiervoor
geldt een minimale richtafstand van 10 m voor een gemengd gebied. Zodoende
dient er tussen de nieuw te bouwen woning en het bedrijf minimaal 10 m te
worden aangehouden. Aan de zuidkant grenst het plangebied aan een agrarisch
aanverwant bedrijf (Leidsevaart 142). Het betreft bedrijfsgebouwen voor akkerbouw en fruitteelt, hiervoor geldt tevens milieucategorie 2 met eveneens
een minimale richtafstand van 10 m.
Conclusie
Het gebied in de omgeving kan worden aangemerkt als een gemengd gebied.
Voor de beoordeling in hoeverre sprake is van een goed woon- en leefklimaat
in de toekomst voor de bewoners en gebruikers van de nieuwe woning en in
hoeverre de bestaande bedrijven niet in hun belangen worden geschaad, is
gerekend met de bij het gemengde gebied horende normen. Deze normen
garanderen dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
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3.6

Externe veiligheid
Kader
De externe veiligheid wordt bepaald door de aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen in en rond het plangebied. Veiligheidsafstanden tussen activiteiten met
gevaarlijke stoffen en beperkt kwetsbare objecten, zoals woningen, moeten
ervoor zorgen dat bij een eventuele calamiteit het aantal slachtoffers beperkt
blijft.
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid te worden
gekeken naar:
-

bedrijven waar opslag en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;

-

vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water;

-

vervoer van gevaarlijke stoffen via leidingen.

Voor heel Nederland is een risicokaart opgesteld. De risicokaart heeft een
signalerende functie voor risicovolle inrichtingen, transportroutes van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. Op basis van de risicokaart van de provincie
Zuid-Holland is gekeken naar risicovolle activiteiten in de omgeving van het
plangebied (zie onderstaande uitsnede).
Onderzoek
Om te beoordelen of er risicovolle inrichtingen in de nabije omgeving van het
plangebied aanwezig zijn, is de provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl)
geraadpleegd. Hieruit blijkt dat er geen risicovolle inrichtingen in de directe
omgeving van het plangebied zijn. Zodoende levert het aspect ‘externe veiligheid’ geen belemmeringen op voor de voorgenomen ontwikkeling.

Uitsnede risicokaart, plangebied groen gearceerd
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Conclusie
Het aspect ‘externe veiligheid’ vormt geen belemmering voor de bouw van de
woning op het betreffende perceel.

3.7

Luchtkwaliteit
Kader
Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen
gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing). Op 15 november 2007 is het onderdeel
luchtkwaliteit van de Wm in werking getreden.
Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit
moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten
die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de
normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.
Als sprake is van realisatie of wijziging van bronnen van luchtverontreiniging,
die kunnen leiden tot een toename van de hoeveelheid luchtverontreiniging, is
onderzoek noodzakelijk. Projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van
invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de
grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er
voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm.
In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal
programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m³ NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt
beschouwd.
Conclusie
Het plan is van dermate beperkte omvang dat het in niet betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het
plan is ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit uitvoerbaar.

3.8

Verkeer en parkeren
Het plangebied wordt ontsloten op de Pilarenlaan. Deze weg bestaat uit één
strook en er geldt een maximumsnelheid van 60 km per uur. Bij de voorgenomen ontwikkeling is geen sprake van een significante toename van de verkeersdruk op de Pilarenlaan. Voor een vrijstaande woning in het buitengebied
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geldt een verkeersgeneratie van 8 tot 9 voertuigen per etmaal (CROW 2012). Er
zijn minimaal twee parkeerplaatsen nodig. Het parkeren dient opgelost te
worden op eigen terrein.
Conclusie
Het aspect ‘verkeer en parkeren’ vormt geen aanleiding om aan de bouw van
de woning op het betreffende perceel geen medewerking te verlenen.

3.9

Water
Inleiding
Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in ruimtelijke plannen een
waterparagraaf worden opgenomen. Voor de voorliggende ontwikkeling is
daarom op 4 september 2015 een digitale watertoets (www.dewatertoets.nl)
uitgevoerd. De uitgevoerde watertoets is opgenomen in de bijlage.
Afvalwaterketen en rio lering
Conform de Leidraad Riolering en het vigerend beleid van het waterschap is
het voor nieuwbouw verplicht een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.
Op deze wijze wordt voorkomen dat schoon hemelwater bij een rioolzuiveringsinstallatie terechtkomt. Het afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden:
-

hemelwater vasthouden voor benutting;

-

(in)filtratie van afstromend hemelwater;

-

afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater;

-

afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI.

Aandachtspunten
De initiatiefnemer heeft momenteel nog geen concreet bouwplan. Er wordt
van uit gegaan dat op het terrein minder dan 500 m2 verharding wordt aangebracht. Het waterschap heeft, wanneer deze 500 m2 grens niet overschreden
wordt, geen waterbelang bij de beoogde ontwikkeling.
Conclusie
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning dient te zijner tijd de berekening
gemaakt te worden of de grens van 500 m2 daadwerkelijk niet overschreden
wordt. De in dit plan mogelijk gemaakte ontwikkeling heeft verder geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse.
Het aspect vormt voor het aspect water overigens geen belemmering.
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3.10

Overige onderzoeken
Enkele onderzoeken, zoals het bodemonderzoek en de landschappelijke inpassing voor de nieuwe woning zijn in deze fase van de onderbouwing nog niet in
onderzoek genomen. Het is op dit moment namelijk nog niet helemaal duidelijk wanneer de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe woning
wordt ingediend. Beide onderzoeken worden uitgevoerd als de initiatiefnemer
het voornemen heeft een Omgevingsvergunning aan te vragen. Bij de ontwerpaanvraag dienen deze aspecten gereed en overhandigd te worden.
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4

U i t v o e r b a a r h e i d

4.1

Maatschappelijke uitvoerbarheid
Het initiatief tot het bouwen van de woning en het verwijderen van het agrarisch bouwvlak wordt bij recht geregeld in het (ontwerp)bestemmingsplan voor
het buitengebied van de gemeente Noordwijkerhout. Het ontwerp van dit bestemmingsplan is een besluit waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Daarin is geregeld dat gedurende een periode
van zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage ligt. In deze
periode kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. De
beantwoording van de zienswijzen vindt plaats in de 'Nota beoordeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied'. Deze nota wordt als een afzonderlijke bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

4.2

Economische uitvoerbaarheid
Het voorliggende plan wordt gerealiseerd op particulier initiatief. De kosten
die gepaard gaan met de bijbehorende uitvoeringskosten zijn voor rekening
van de initiatiefnemer. De kosten van de ruimtelijk-juridische procedure zullen
door middel van leges worden verrekend met de initiatiefnemer.
Conform art 6.12 1e lid Wro moet de gemeenteraad een exploitatieplan vaststellen, tenzij conform art 6.12 2e lid onder a, het verhaal van de kosten van
de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd
is. Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst aangegaan waarin
alle kosten conform 6.2.3/6.2.4 Bro zijn opgenomen.
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5

R u i m t e l i j k e

a f w e g i n g

In de voorgaande hoofdstukken zijn het relevante beleid en de uitvoeringsaspecten van het plan beschreven. Het project levert geen problemen op ten
aanzien van de onderzochte milieukundige en ruimtelijke aandachtspunten
(ecologie, geluid, bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid, luchtkwaliteit, verkeer en parkeren en water) mits voldaan wordt aan de voorwaarden
uit de onderzoeken.
Daarnaast sluit de voorgenomen ontwikkeling aan op het beleid van de verschillende overheden. De nieuwe ontwikkeling voldoet aan de gestelde randvoorwaarden binnen dit beleid. Daarom kan worden gesteld dat het plan past
binnen het toekomstige beleid ten aanzien van het gebied.
Met deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het plangebied aan
de Pilarenlaan te Noordwijkerhout in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2015 van de gemeente Noordwijkerhout bestemd kan worden als wonen,
daarnaast zal het bouwvlak van het perceel nabij de Zilkerduinweg verwijderd
worden.
Wanneer de verzoeker de woning op het perceel Pilarenlaan ongenummerd wil
realiseren, kan met deze ruimtelijke onderbouwing middels artikel 2.12 lid 1
onder a, 3° Wabo een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Te zijner
tijd dient er een bodemonderzoek te worden uitgevoerd, daarnaast moet er
een inpassingsplan worden opgesteld. Bovendien dient initiatiefnemer tevens
een nadere verantwoording te geven voor het aspect water, indien het bouwplan een grotere omvang dan 500 m2 heeft. Bovendien moet er bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout een aanvraag worden ingediend voor een hogere grenswaarde. De motivatie daarvan
dient te zijner tijd opgenomen te worden in de bijlagen bij deze onderbouwing.
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B i j l a g e n

Bijlage 1. Akoestisch onderzoek Pilarenlaan ongenummerd Noordwi jkerhout

Bijlagen:
Rekenbladen akoestisch onderzoek

Wegverkeerslawaai

Opbouw model

Geluidsbelasting vanwege de Leidsevaart

Geluidsbelasting vanwege de Pilarenweg

Invoer en resultaten

Spoorweglawaai

Bijlage 2. Digitale watertoets Pilarenlaan ongenummerd Noordwijke rhout

datum
4-9-2015
dossiercode 20150904-13-11535
Tekenen:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee
Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Noordwijkerhout
Vragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt, zonder fysieke
aanpassing ten opzichte van de bestaande situatie?
nee
Wordt als onderdeel van het plan riolering aangelegd/vernieuwd?
ja
Is er sprake van een toename van lozing [huishoudelijk of bedrijfsmatig afvalwater] in het landelijk gebied groter dan 5
huishoudens of in het stedelijk gebied groter dan 15 huishoudens?
nee
Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?nee
Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 500m2?
nee
Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee
Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee
Wordt het waterpeil in het plangebied gewijzigd?
nee
Wordt er water gegraven en/of gedempt?
nee
De WaterToets 2014

datum
4-9-2015
dossiercode 20150904-13-11535
Op basis van de gegeven antwoorden concluderen wij dat wij een waterbelang hebben bij uw plannen. Wij verzoeken u om uw
plannen in te dienen bij ruimtelijkeplannen@rijnland.net. Mogelijk nemen wij contact met u op. Indien u wenst kunt u zelf ook
contact opnemen met de afdeling Plantoetsing & vergunningsverlening van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Wij verzoeken u te controleren of de in onze legger vastgelegde watergangen en waterkeringen overeenkomen met de
bestemming in uw verbeelding en deze eventueel aan te passen. De gegevens hiervan zijn te vinden op
http://rijnland.esri.nl/legger/ en http://rijnland.esri.nl/keringen.
De WaterToets 2014
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1

I n l e i d i n g

1.1

Aanleiding

Op de adressen Delfweg 70, ’s-Gravendamseweg 47a, Leidsevaart 58, Oosterduinen 14 en Zilkerduinweg 337 te Noordwijkerhout bevindt zich een agrarisch
bedrijf gespecialiseerd in bollenteelt. Bij deze genoemde bedrijven behoort
oorspronkelijk één bedrijfswoning per adres.
Bij alle vijf de adressen is de dienstwoning momenteel privaatrechtelijk
gesplitst van het agrarisch bedrijf. Feitelijk behoren de woningen aan de Delfweg 70, ’s-Gravendamseweg 47a, Leidsevaart 58, Oosterduinen 14 en de
Zilkerduinweg 337 niet meer tot het agrarisch bedrijf.
De initiatiefnemers van de adressen hebben aangegeven in de bedrijfswoning
te willen blijven wonen, ondanks het feit dat het bedrijf is afgesplitst van
de

woning.

Het

agrarisch

bedrijf,

gekoppeld

aan

de

Delfweg

70,

’s-Gravendamseweg 47a, Leidsevaart 58, Oosterduinen 14 en Zilkerduinweg
337, blijft in alle gevallen bestaan.
Als gevolg van de afsplitsing van de bedrijfswoning van het bedrijf, zullen in
alle vijf de gevallen de woningen bewoond worden door een huishouden dat
geen relatie (meer) heeft tot het agrarisch bedrijf. Het nu geldende bestemmingsplan laat dit niet toe. Strikt formeel wonen de initiatiefnemers er in
strijd met het bestemmingsplan.
Met het intreden van de Wet Plattelandswoning in 2013 zijn er echter mogelijkheden ontstaan om dit juridisch wel mogelijk te maken. Deze wet maakt
het mogelijk een (agrarische)bedrijfswoning om te zetten tot plattelandswoning.
De gemeente van Noordwijkerhout is in beginsel bereid tot het verlenen van
medewerking, mits uit onderzoek blijkt dat er geen belemmeringen zijn.

1.2

Plangebied
Alle locaties liggen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noordwijkerhout’,
vastgesteld door de gemeenteraad in april 2007.
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Figuur 1: Locatie Delfweg 70
(Bron: Google maps)

De locatie Delfweg 70 ligt ten westen van de Zuider Leidsevaart, ten noorden
van Halfweg. Het bedrijf en de woning liggen in een voornamelijk agrarisch
gebied met weinig woningen rondom. Op ongeveer 500 meter afstand ligt een
aantal bedrijven geclusterd bij elkaar.

Figuur 2: Locatie ’s-Gravendamseweg 47a
(Bron: Google maps)

De locatie op de ’s-Gravendamseweg 47a ligt tegenover een industrieterrein.
De locatie ligt ten zuiden van de kern van Noordwijkerhout. De woning staat
direct aan een relatief drukke weg de N443. Het bedrijf bevindt zich achter de
woning en is vanaf de weg onzichtbaar. De woning is een vrijstaande woning in
tegenstelling tot de andere woningen aan de ’s-Gravendamseweg, wat voornamelijk twee-onder-een-kapwoningen zijn. Via een (met klinkers aangelegd)
pad is het bedrijf achter de woning bereikbaar. Op figuur 2 is de locatie van de
’s-Gravendamseweg 47a te zien.

6
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Figuur 3: Locatie Leidsevaart 58

(Bron: Google maps)

Leidsevaart 58 ligt aan de vaart ‘de Haarlemmertrekvaart’ ten westen van de
toeristentrekker ‘De Keukenhof’. Hierboven op figuur 3 de locatie van de woning.

Figuur 4: Locatie Oosterduinen 14

(Bron: Google maps)

Oosterduinen 14 ligt ten noordoosten van de kern ‘Noordwijkerhout’. Ten oosten van het adres is de provincialeweg N206 te vinden en ten westen het Oosterduinsemeer. Op figuur 4, hierboven, de locatie van de woning.

Figuur 5: Locatie Zilkerduinweg 337 (Bron: Google maps)
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Zilkerduinweg 337 ligt ten noorden van de kern ‘De Zilk’. Aan de Zilkerduinweg
liggen zowel woningen als (agrarische) bedrijven. Op figuur 5 is de locatie van
de woning aangegeven.

1.3

Leeswijzer
Deze ruimtelijke onderbouwing bevat de resultaten van het onderzoek naar de
inpassing van de woningen in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied dat in ontwikkeling is. De onderbouwing bestaat uit zes hoofdstukken. Na
het vorige, inleidende, hoofdstuk zal er in hoofdstuk 2 ingegaan worden op de
planbeschrijving. Hierin zal in beeld worden gebracht hoe de huidige en toekomstige situaties eruit zien. In hoofdstuk 3 zal het vigerende beleid, dat van
belang is voor het plan, naar voren komen. In hoofdstuk 4 worden de omgevingsaspecten behandeld. Hierin worden onder andere de waterkwaliteit,
luchtkwaliteit en geluidshinder opgenomen. In hoofdstuk 5 zal de uitvoerbaarheid worden besproken. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies uit het onderzoek.

8
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2

P l a n b e s c h r i j v i n g

2.1

Bestaande situatie
2 . 1 . 1

Delfweg 70

Figuur 6: Uitsnede bestemmingsplan locatie Delfweg 70

Delfweg 70 heeft de bestemming ‘Agrarisch – bollenteelt – bollenzone 1’. Het
aantal bedrijfswoningen dat is toegestaan, heeft een direct verband met de
bestaande situatie bij vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Noordwijkerhout’ zoals vastgesteld door de Raad in april 2007. Op dat moment
was er één enkele bedrijfswoning aanwezig. Dit is tot op heden het maximale
aantal bedrijfswoningen op het perceel. Aan deze woning is een maximale
inhoud van 750 m2 gekoppeld.
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2 . 1 . 2

’s-Gravendamseweg 47a

Figuur 7: Uitsnede bestemmingsplan locatie
’s-Gravendamseweg 47a

De locatie ’s-Gravendamseweg 47a heeft de bestemming ‘Agrarisch - bollenteelt – bollenzone 2’. Het verschil met de hiervoor genoemde ‘Agrarisch – bollenteelt – bollenzone 1’ zit in de regels van het vigerende bestemmingsplan.
Waar ‘bollenzone 1’ een beleid heeft van ‘nee, tenzij’, heeft ‘bollenzone 2’
een ‘ja, mits’ beleid.
De locatie heeft een dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie 2’. In de omgeving rondom het agrarische bedrijf zijn veel woningen, bedrijven en erven.
Wanneer de, nu nog, bedrijfswoning omgezet zal worden naar plattelandswoning, zal de woning direct in de omgeving passen.
Op deze locatie geldt dezelfde regeling met betrekking tot dienstwoningen op
het perceel als op de Delfweg 70. Het maximale aantal bedrijfswoningen is dan
ook één.

10
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2 . 1 . 3

Leidsevaart 58

Figuur 8: Uitsnede bestemmingsplan locatie
Leidsevaart 58

De Leidsevaart 58 heeft de bestemming ‘Agrarisch – bollenteelt – bollenzone
1’. Binnen het aangegeven bouwvlak is één dienstwoning toegestaan.
Direct achter de dienstwoning van het agrarisch bedrijf bevindt zich een
woonbestemming. Ook op deze locatie, Leidseweg 59, is één enkele woning
toegestaan.
2 . 1 . 4

Oosterduinen 14

Figuur 9: Uitsnede bestemmingsplan locatie
Oosterduinen 14

Oosterduinen 14 heeft de bestemming ‘Agrarisch – bollenteelt – bollenzone 2’.
Ook op deze locatie geldt het ‘ja, mits’ beleid en zijn meer mogelijkheden bij
recht toegestaan.
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De locatie Oosterduinen 14 heeft tevens een dubbelbestemming ‘Waarde –
archeologie 3’.
Net zoals voorgaand adres, Leidsevaart 58, is op het naastgelegen perceel voor
een bestaande burgerwoning een woonbestemming opgenomen. Deze heeft
geen relatie tot het bedrijf.
2 . 1 . 5

Zilkerduinweg 337

Figuur 10: Uitsnede bestemmingsplan locatie
Zilkerduinweg 337

Figuur 11: Locatie Zilkerduinweg 337

De laatste locatie, Zilkerduinweg 337, heeft de bestemming ‘Agrarisch - bollenteelt – bollenzone 1’ met dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie 3. De
locatie heeft tevens een functieaanduiding met ‘Specifieke vorm van agrarisch
– gemengd teeltbedrijf.’
Binnen het aangegeven bouwvlak zijn 2 wooneenheden toegestaan, in de huidige situatie bevindt zich echter maar één wooneenheid. Met een blik op de

12
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Wet Plattelandswoning zijn er enkele eisen verbonden aan de verandering van
bedrijfswoning naar plattelandswoning. Eén hiervan is dat het aantal wooneenheden per saldo niet mag toenemen. Wanneer de afgesplitste woning de
bestemming plattelandswoning ontvangt, is het dus niet toegestaan om een
nieuwe bedrijfswoning te plaatsen binnen het bouwvlak. Op figuur 11 is te zien
dat er slechts één bedrijfswoning aanwezig is op het perceel.

2.2

Toekomstige situatie
In de toekomstige situatie zal er niets veranderen aan de feitelijke situatie. Bij
de Delfweg 70, ’s-Gravendamseweg 47a, Leidsevaart 58, Oosterduinen 14 en
Zilkerduinweg 337 blijft er één woning per bouwvlak. De bedrijfswoning wordt
in alle vijf de gevallen afgesplitst van het bedrijf. Aan de woning wordt op
deze percelen in het nieuwe bestemmingsplan de aanduiding ‘Plattelandswoning’ toegekend. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt als bijlage deel uit van
dit bestemmingsplan.
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3

B e l e i d s k a d e r

3.1

Rijksbeleid
3 . 1 . 1

Structuurvisie

Infrastructuur

en Ruimte

(2012)

De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld door
de minister van Infrastructuur en Milieu. Het beleid is geanalyseerd en hieruit
blijkt dat de ontwikkeling in overeenstemming is met de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en dat de visie verder geen belemmeringen oplevert voor
het proces.
3 . 1 . 2

Conclusie rijksbeleid

Uit het geanalyseerde stuk is gebleken dat er geen strijdigheid is met de rijksbeleidstukken.

3.2

Provinciaal beleid
3 . 2 . 1

Visie Ruimte en

Mobiliteit

Op 9 juli 2014 is de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) vastgesteld door de provincie Zuid-Holland. De VRM is bedoeld om de gemeente hoofdlijnen te bieden
met betrekking tot maatregelen voor verkeer en vervoer.
Deze visie is opgesteld uit de vier hieronder opgesomde thema’s:
1.

Beter benutten en opwaarderen van wat er is;

2.

Vergroten van de agglomeratiekracht;

3.

Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;

4.

Bevorderen van de verandering naar een water- en energie-efficiënte
samenleving.

Uit de verbeeldingen, horend bij de VRM, komt een aantal aspecten naar voren.
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Het perceel aan de Zilkerduinweg 337 ligt in de zone van thema 1 (beter benutten en opwaarderen van wat er is). Dit houdt in dat extra aandacht besteed
moet worden aan de provinciale beleidskeuze.
Door de woningen aan te merken als plattelandswoning, ontstaat er geen strijdigheid tussen het functionele gebruik (burgerwoning) en de feitelijke bestemming (agrarisch). De woning blijft verkoopbaar, zodat leegstand of
oneigenlijk gebruik van de woning voorkomen wordt.
3 . 2 . 2

Verordening ruimte (2014)

De Verordening Ruimte die op 6 mei 2014 is vastgesteld door de Provinciale
Staten van Zuid-Holland stelt in art. 2.3.1, eerste lid onder c dat een volwaardig agrarisch bedrijf ten hoogste één agrarische bedrijfswoning toelaat.
Wanneer de, nu nog benoemde, bedrijfswoning een aanduiding ‘plattelandswoning’ toegekend krijgt, is het niet toegestaan een nieuwe bedrijfswoning
toe te voegen aan de percelen te Delfweg 70, ’s-Gravendamseweg 47a, Leidsevaart 58, Oosterduinen 14 en Zilkerduinweg 337. De ondernemer op het afgesplitste perceel dient de voormalige bedrijfswoning in dat geval aan te kopen
en weer in gebruik te nemen, conform het oorspronkelijke doeleind.
3 . 2 . 3

Conclusie provinciaal beleid

De beoogde ontwikkeling te Delfweg 70, ’s-Gravendamseweg 47a, Leidsevaart
58, Oosterduinen 14 en Zilkerduinweg 337 is niet in strijd met provinciale belangen.
De Verordening Ruimte heeft echter wel één eis die gesteld wordt, dit is dat
het aantal woningen op het perceel per saldo niet mag toenemen.

3.3

Gemeentelijk beleid
3 . 3 . 1

Intergemeentelijke structuurvisie Greenport (2009)

De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) is opgesteld voor het
gehele buitengebied van de duin- en bollenstreek (de Greenportgemeenten).
Deze gemeenten hebben samen de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
(GOM) opgericht om de economische en landschappelijke vitaliseringsopgave in
goede banen te leiden.
Een Greenport is een tuinbouwgebied die voor Nederland, vanuit de internationale concurrentiepositie, als belangrijk wordt ervaren. Gezien het feit
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van het marktaandeel aan bollen (in 2008) voor 90% afkomstig is uit Nederland,
is het belangrijk om de ontwikkelingen in deze gebieden nauwlettend in de
gaten te houden.
3 . 3 . 2

Bestemmingsplan Noordwijkerhout (2007)

Momenteel (september 2015) herziet de gemeente Noordwijkerhout het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het nieuwe plan bevat onder andere
een artikel waarmee een ‘plattelandswoning’, onder voorwaarden, mogelijk
wordt gemaakt in Noordwijkerhout.
Er is ook hier een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Er mag, zoals eerder
vermeld in de Verordening Ruimte (2014), geen sprake zijn van een toename
van het aantal woningen op het perceel. Tevens mag de verandering geen
aantasting leveren aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en het landschaps- en bebouwingsbeeld.
3 . 3 . 3

Conclusie gemeentelijk beleid

De ontwikkelingen te Delfweg 70, ’s-Gravendamseweg 47a, Leidsevaart 58,
Oosterduinen 14 en Zilkerduinweg 337 zijn momenteel strijdig met het
bestemmingsplan. Wanneer het nieuwe bestemmingsplan, in 2015, wordt vastgesteld, worden de woningen als plattelandswoning aangemerkt, indien er
geen ruimtelijke of milieuhygiënische belemmeringen tegen deze gebruikswijziging zijn.
Voor het overige zijn de ontwikkelingen niet in strijd met de intergemeentelijke structuurvisie Greenport.
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4

O m g e v i n g s a s p e c t e n

In voorgaande hoofdstukken is de huidige en toekomstige situatie van het plan

besproken. Belangrijke beleidsstukken zijn aan de orde gekomen. Dit hoofdstuk behandelt de ruimtelijke en milieuhygiënische aspecten die relevant kunnen zijn voor het omzetten van de planologische status van de woning.

4.1

Bodem
Op de locaties Delfweg 70, ’s-Gravendamseweg 47a, Oosterduinen 14 en Zilkerduinweg 337 hebben geen verontreinigende activiteiten plaatsgevonden.
Omdat er geen functie-/gebruikswijziging plaatsvindt en het gebruik hetzelfde
blijft op beide locaties, is het niet noodzakelijk om een bodemonderzoek uit te
voeren.
Op de locatie Leidsevaart 58 zijn, op de bodemkaart, historische activiteiten
aangetroffen. Deze zijn echter gelijk aan de activiteiten die momenteel uitgevoerd worden op de desbetreffende locatie, namelijk bollenteelt. De activiteiten leveren geen belemmeringen op. Aanvullend bodemonderzoek is daarom
niet nodig.

4.2

Natuurwaarden
In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet 1998) en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dient er te worden getoetst of de beoogde ontwikkelingen een negatieve invloed hebben op de beschermde gebieden. De vijf
locaties bevinden zich allen in de betrekkelijke nabijheid van de EHS en/of
Natura 2000-gebied.
Voorts dient in het kader van de Flora- en faunawet na te worden gegaan of
vaste rust- en verblijfsplaatsen door de ingreep worden aangetast (verwijderd,
ongeschikt gemaakt) of dieren opzettelijk worden verontrust.
Voor het initiatief zal geen bebouwing worden gesloopt of dusdanig worden
veranderd, dat dit aspect gevolgen zou kunnen hebben in het kader van de
gebieds- of soortenbescherming. De beoogde ontwikkeling ziet slechts toe op
een formele wijziging van het gebruik van bedrijfsbewoning naar burgerbewoning. Het feitelijk gebruik blijft ongewijzigd.
Een natuurwaardeninventarisatie is om deze reden niet aan de orde.

856.00.04.00.00 - Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoningen Noordwijkerhout 11 november 2015

19

4.3

Water
Ruimtelijke plannen zijn op grond van het Besluit ruimtelijke ordening verplicht een paragraaf over waterhuishouding te bevatten. Om aan deze eis te
voldoen moet de digitale watertoets worden doorlopen.
Voor Delfweg 70, ’s-Gravendamseweg 47a, Leidsevaart 58, Oosterduinen 14 en
Zilkerduinweg 338 is de digitale watertoets van het Hoogheemraadschap van
Rijnland geheel doorlopen. Op basis van de ingevulde gegevens wordt geconstateerd dat er geen sprake is van een waterbelang. Dit geldt voor alle vijf de
adressen.
Het betreft alleen een functieverandering van de bestaande bebouwing die
geen invloed heeft op de waterhuishouding. Op grond van de doorlopen watertoets gaat Hoogheemraadschap Rijnland akkoord met het plan.

4.4

Bedrijven en milieuzonering
De Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) vallen onder ‘categorie 2’ bedrijven in de milieuzonering. Bij deze categorie hoort een afstand van 30 meter voor het eerst volgende ‘geur gevoelige object’, waaronder begrepen een
woonhuis.
Bij Delfweg 70, ’s-Gravendamseweg 47a, Leidsevaart 58, Oosterduinen 14 en
de Zilkerduinweg 337 zijn bij alle vijf de gevallen geen bebouwing aanwezig
binnen deze 30 meter grens vanaf het bedrijf. Een aanvullend onderzoek hiervoor is niet nodig.

4.5

Archeologie
Op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, 1 september 2007) dient rekening gehouden te worden met aanwezige en te verwachten archeologische waarden bij de besluitvorming van ruimtelijke
ingrepen.
Uit archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de Delfweg 70 en Leidsevaart 58 geen archeologische (verwachtings)waarden aanwezig zijn. Verder
archeologisch onderzoek is voor dit adres dan ook niet noodzakelijk.
Op locaties ’s-Gravendamseweg 47a, Oosterduinen 14 en Zilkerduinweg 337
zijn archeologische waarden aanwezig, namelijk ‘archeologie – waarde 2’of
‘archeologie – waarde 3’. In geval van nieuwbouw of verbouwing waarbij de

20

856.00.04.00.00 - Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoningen Noordwijkerhout 11 november 2015

grond op de schop moet, is het wettelijk verplicht om een archeologisch
onderzoek uit te voeren. Aangezien op alle drie de adressen, zowel
’s-Gravendamseweg 47a, Oosterduinen 14 als Zilkerduinweg 337 geen veranderingen plaatsvinden aan de huidige bebouwing, geldt voor deze percelen dat
hier ook geen aanvullend archeologisch onderzoek niet nodig is.

4.6

Externe veiligheid
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico’s omtrent gevaarlijke stoffen. In het beleid worden de volgende risico’s opgenomen: risico’s die mensen lopen door opslag, vervoer, productie en gebruik van
gevaarlijke stoffen in hun directe omgeving.
Deze risico’s moeten binnen bepaalde normen vallen om aanvaardbaar te blijven. Voor de omzetting van ‘bedrijfswoning’ naar ‘plattelandswoning’ wordt
de woning beschouwd als ‘beperkt kwetsbaar object’ en zal de omgeving aan
andere eisen moeten voldoen dan voorheen.
Op de provinciale risicokaart is gekeken of de adressen Delfweg 70,
’s-Gravendamseweg 47a, Leidsevaart 58, Oosterduinen 14 en Zilkerduinweg
337 binnen de contouren liggen waar de risico’s dusdanig hoog zijn, dat een
plattelandswoning niet is toegestaan.
Zowel Delfweg 70, Leidsevaart 58, Oosterduinen 14 en Zilkerduinweg 337 liggen geen van allen in een veiligheidszone met betrekking tot externe veiligheid. Voor de ’s-Gravendamseweg geldt dat de aanliggende weg gebruikt
wordt voor het transport voor gevaarlijke stoffen. Echter, er is geen sprake van
een nieuwe ontwikkeling. In feitelijke zin blijft het gebruik van de woning
ongewijzigd. Er is dan ook geen sprake van toename van het plaatsgebonden
risico en/of van het groepsrisico. Geconcludeerd wordt dat het aspect externe
veiligheid geen belemmering vormt in het proces van ‘bedrijfswoning’ naar
‘plattelandswoning’ voor alle vijf de adressen.

4.7

Luchtkwaliteit
Als we kijken naar luchtkwaliteit is er ook een aantal eisen waaraan moet worden voldaan. Het beleid omtrent luchtkwaliteit staat in de Wet milieubeheer,
hoofdstuk 5, titel 5.2.
Onder titel 5.2 van de Wet milieubeheer, §5.2.3, artikel 5.12, lid 4 onder a
wordt aangegeven dat wanneer het project ‘in niet betekenende mate bijdraagt’ aan luchtverontreiniging bijdraagt, er geen toetsing nodig is aan de
grenswaarden.
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In dit project bij de Delfweg 70, ’s-Gravendamseweg 47a, Leidsevaart 58, Oosterduinen 14 en Zilkerduinweg 337 gaat het slechts om een functieverandering,
hierbij nemen de verkeersbewegingen en het aantal woningen per adres niet
toe. De luchtkwaliteitseisen vormen dus geen belemmering omdat het project
‘niet in betekenende mate bijdraagt’ aan de luchtverontreiniging.

4.8

Geluidhinder ((spoor-)weglawaai)
Geluidonderzoek ten behoeve van wegverkeerslawaai is nodig indien nieuwe
geluidgevoelige ontwikkelingen worden toegestaan binnen de onderzoekszone
van de wegen waarvoor een maximumsnelheid van 50 km/uur of meer geldt.
Voor de vijf percelen is evenwel geen sprake van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor geluidgevoelige functies. Geluidonderzoek naar geluidbelasting
vanwege wegverkeer is derhalve niet nodig.
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5

U i t v o e r b a a r h e i d

5.1

Economische uitvoerbaarheid
Voor het initiatief is onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid. De uitvoering
van het onderzoek brengt voor de gemeente Noordwijkerhout geen kosten met
zich mee. De kosten van het plan worden door de initiatiefnemers gedragen.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het project betreft de omzetting van (agrarische)bedrijfswoning naar plattelandswoning. Deze omzetting geeft geen belemmeringen gezien het feit dat
het project geen ruimtelijke impact heeft op de omliggende gebieden. De
huidige, ruimtelijke, situatie blijft onveranderlijk.
De vijf initiatieven zijn meegenomen in de procedure voor de actualisering van
het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het ontwerp van dit bestemmingsplan ligt voor een periode van zes weken ter inzage. In deze zes weken
krijgt een ieder de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De gemeente
beoordeelt de ingediende zienswijzen en weegt deze mee in de vaststelling
van het bestemmingsplan.
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6

C o n c l u s i e

De conclusie uit voorgaand onderzoek is dat de onderzochte omgevingsaspecten geen belemmering opleveren voor het wijzigen van het gebruik van

de bedrijfswoning in een plattelandswoning. Er is evenmin sprake van een
noodzaak tot nader onderzoek met betrekking tot de hiervoor genoemde omgevingsaspecten.
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1

I n l e i d i n g

1.1

Inspraak
Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde, is het
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout vrijgegeven voor
inspraak van 15 juli tot en met 8 september 2015. Gedurende de inspraakperiode zijn 18 inspraakreacties bij de gemeente ingediend. In het tweede
hoofdstuk van deze nota zijn de inspraakreacties samengevat en voorzien van
een gemeentelijk antwoord.

1.2

Vooroverleg
Bij aanvang van de inspraakperiode is het voorontwerpbestemmingsplan tevens
aan een aantal instanties toegezonden in het kader van het overleg. Op grond
van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient de gemeente
bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te plegen met betrokken instanties, zoals het waterschap en diensten van Rijk en provincie, die
betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de
behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. De volgende instanties hebben een reactie op het voorontwerp ingediend:
1.

Provincie Zuid-Holland

2.

Rijkswaterstaat

3.

Brandweer Hollands Midden

4.

Gasunie

5.

Hoogheemraadschap van Rijnland

De resultaten van het overleg zijn in het derde hoofdstuk van deze nota samengevat en door de gemeente beantwoord.
In het laatste hoofdstuk is een overzicht weergegeven van de ambtelijke correcties op het voorontwerp.
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2

I n s p r a a k

De volgende insprekers hebben een reactie ingediend:
Inspraak-

Adres

reactienummer
1.

Zilkerbinnenweg 78b, Noordwijkerhout

2.

Geestgrond Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging,
Sassenheim

3.

Duinweg 46A, 2211 LZ Noordwijkerhout

4.

Herenweg 346b, 2211 VG Noordwijkerhout

5.

Leeweg 9, 11 en 13, 2211 XZ Noordwijkerhout

6.

LTO Noord, Haarlem

7.

Achter de Maandagsewetering 98, Noordwijkerhout

8.

Maandagsewetering 190, 2211 WV Noordwijkerhout

9.

Schulpweg 62, 2211 XM Noordwijkerhout

10.

Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek (MODB), Noordwijk

11.

Pilarenlaan 91 en Leidsevaart 140a, Noordwijkerhout

12.

Duin Behoud, Leiden

13.

Westeinde 92, 2211 XS Noordwijkerhout

14.

Zilkerbinnenweg 66, 2191 AE De Zilk

15.

Zilkerduinweg 337, 2191 AL De Zilk

16.

Zilkerduinweg 372, 2191 AV De Zilk

17.

Westeinde 85, 2211 XR Noordwijkerhout

18.

’s-Gravendamseweg 47a, 2211 WH Noordwijkerhout

Inspraakreactienummer 1.
Opmerking
Inspreker geeft aan dat de geldende bestemming Ahe (handels- en exportbedrijven) in het nieuwe bestemmingsplan onder B (bedrijven) gaat vallen. In het
geldende bestemmingsplan hebben de Ahe bestemmingen vervolg en nevenfuncties. In het nieuwe plan niet. Inspreker vraagt zich af waarom?
Voorts vraagt inspreker zich af of de bestemming van Zilkerbinnenweg 78b
omgezet zou kunnen worden in een bestemming bedrijfsverzamelgebouw,
conform de huidige situatie c.q. het huidige gebruik.
Inspreker geeft aan dat in het geldende bestemmingsplan aan de achterkant
van de bouwblokken op de plankaart pijlen staan die de richting aangeven voor
het vergroten van de bouwblokken. Deze staan niet meer op de huidige verbeelding. Hij legt hier een relatie met rolkassen die qua rolbaan vaak door
bouwblokken heen schieten.
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Inspreker heeft een uitsnede van de verbeelding met aanduiding van zijn perceel toegevoegd.
Gemeentelijke reactie
De genoemde activiteiten vallen in het geldende bestemmingsplan onder de
bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden met de nadere subbestemming
Agrarisch handels- en exportbedrijf. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de
activiteiten ondergebracht onder de hoofdbestemming Bedrijf, met een specificatie naar Handels- en exportbedrijf. De gemeente is verplicht gebruik te
maken van de regels die vastgelegd zijn in de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen. Deze standaard schrijft voor dat activiteiten, gelieerd aan
bedrijfsactiviteiten in plaats van landbouw, bestemd moeten worden als Bedrijf. Voor het overige zijn de bestaande rechten een-op-een in het nieuwe
bestemmingsplan overgenomen.
Inspreker geeft terecht aan dat de vervolgfuncties inderdaad niet zijn opgenomen in artikel 39.3.1. Deze omissie is hersteld door de vervolgfuncties voor
de bestemming Bedrijf – Handels- en exportbedrijf gelijk te stellen met de
bestemming Bedrijf – Agrarisch aanverwant, zoals in het geldend bestemmingsplan ook het geval is.
Omzetting naar een bedrijfsverzamelgebouw is niet zo maar toegestaan. Een
bedrijfsverzamelgebouw biedt namelijk mogelijkheden voor het vestigen van
ook ander type bedrijven. Eerst dient onderzocht te worden welke effecten
een bedrijfsverzamelgebouw op de fysieke leefomgeving kan hebben. Als uit
dit onderzoek blijkt dat daar geen nadelige effecten aan verbonden zijn, is
verruiming mogelijk.
De betreffende pijlen hebben betrekking op de uitbreidingsrichting bij vergroting van bouwvlakken. In het nieuwe bestemmingsplan zijn deze uitbreidingsrichtingen in de vorm van pijlen niet langer opgenomen. In het geldende plan
zijn rolkassen alleen toegestaan op percelen met de nadere aanduiding (rk). Er
bestaat geen direct verband tussen de uitbreidingspijlen en de bouw van rolkassen.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Artikel 39.4.1. aanpassen door toevoeging van de bestemming Bedrijf – Handels- en exportbedrijf. De mogelijkheden zijn gelijkluidend met de bestemming Bedrijf –
Agrarisch aanverwant.

Verbeelding

8

Geen aanpassingen.
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Inspraakreactienummer 2.
Opmerking
Ten aanzien van het wegenplanvoorstel geeft inspreker aan dat dit voorstel de
natuurwaarden onnodig sterk aantast. Volgens inspreker kan met enkele nieuwe bruggen en kleine aanpassingen een goed wegenplan gerealiseerd worden
dat veel minder de natuurwaarden aantast.
Inspreker zegt over een nieuw fietspad langs de centrale as, van de Tespellaan
tot aan de Robijnslaan, dat dit fietspad overbodig is. Het resultaat is o.a. dat
het een aanzienlijk deel van de broedvogelbevolking zal doen verdwijnen.
Inspreker wijst op de Landschapsvisie waarin wordt gesproken over ‘rekening
houden met grondgebonden broedvogels’.
Rechttrekken van alle watergangen vindt inspreker een slecht plan. In het
bijzonder is de diversiteit van deze waterlopen onderdeel van de natuurwaarden, aldus inspreker.
Inspreker geeft aan voor de slootkanten een minder steile talud aan te brengen
wat volgens inspreker voordelen biedt ten aanzien van waterberging en ruimte
voor enige begroeiing van oeverplanten.
Gemeentelijke reactie
De opmerkingen van inspreker hebben met name betrekking op de voorstellen
die voortkomen uit de Landschapsvisie Hogeveenspolder, dat in opdracht van
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, Duin- en bollenstreek (GOM) is opgesteld. De visie is, conform het besluit van de gemeenteraad van 26 november
2014, in het bestemmingsplan geïntegreerd. Daarbij moet nadrukkelijk worden
opgemerkt dat de concrete plannen uit de visie niet bij recht in het plan zijn
opgenomen. Zo maakt dit bestemmingsplan de aanleg van het genoemde fietspad Tespellaan – Robijnslaan niet mogelijk zonder afweging en toepassing van
een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, of van werkzaamheden. Ook moeten (bouw)plannen binnen het plangebied getoetst worden aan de visie. De visie is daarmee een toetsingskader voor
plannen en initiatieven.
Deze reactie, de reactie onder nummer vier en een ambtshalve opmerking van
de gemeente op dit punt hebben aanleiding gegeven het bestemmingsplan op
dit punt te verduidelijken en te verbeteren. In het bestemmingsplan is nu de
integratie van de landschapsvisie, ter verzekering van het doel ‘structuurversterking Hogeveensepolder’ versterkt door er een concrete regeling en nadere
onderbouwing aan toe te voegen.
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Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

In de toelichting is een nadere verantwoording opgenomen van de keuze de visie in het bestemmingsplan te
integreren tot toetsingskader voor nieuwe plannen en
initiatieven in de Hogeveensepolder.

Regels

Aan de regels is in hoofdstuk drie een algemene aanduidingsregel toegevoegd teneinde de landschapsvisie als
toetsingskader en ter uitvoering van maatregelen in het
plan te integreren. De landschapsvisie is als bijlage bij de
regels gevoegd.

Verbeelding

Er is voor de Hogeveensepolder, voor zover gelegen in het
plangebied, een gebiedsaanduiding opgenomen.

Inspraakreactienummer 3.
Opmerking
Inspreker geeft aan dat in het oude bestemmingsplan het perceel naast de
woning van inspreker, aan de Duinweg 46a te Noordwijkerhout, bestemd is tot
Agrarische doeleinden grondgebonden veehouderij (Av), terwijl in het nieuwe
bestemmingsplan dit perceel bestemd is bestemd voor Agrarisch - Bollenteelt –
Bollenzone 1 (A-BOT-B1). Inspreker heeft een bijlage toegevoegd, ter ondersteuning.
Inspreker vraagt om de oude bestemming te handhaven in het nieuwe onderhavige plan en deze te wijzigen in Agrarisch – Grondgebonden veehouderij (AGV), zonder de toevoeging Waardevolle graslanden zoals deze al voorkomt in
het Buitengebied. Inspreker legt uit dat dit perceel nooit als ‘waardevol grasland’ is gewaardeerd.
Gemeentelijke reactie
De door inspreker genoemde gronden bij de woning aan de Duinweg 46a zijn in
het geldende bestemmingsplan inderdaad voorzien van de bestemming Agrarische doeleinden grondgebonden veehouderij (Av). Tevens zijn deze gronden
bestemd tot Agrarisch gebied met verweving van landbouw en landschapswaarden. In de toelichting bij het geldende bestemmingsplan is gemotiveerd
dat het gebruik van de gronden in deze zone gericht is op ontwikkeling van het
bollencomplex met behoud van de waardevolle openheid en het kenmerkende
patroon van vaarten en kavels. De betekenis van de openheid van deze zone is
gelegen in de maat van de aanwezige vergezichten en het contrast met de
aangrenzende meer verdichte gebieden.
In het nieuwe bestemmingsplan zijn deze waarden opnieuw bestemd en daarmee beschermd door middel van de bestemming Agrarisch – Bollenteelt Bollenzone 1. In de bestemming is opgenomen dat de gronden mede bestemd
zijn voor het behoud, de versterking en het herstel van de voorkomende natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden, in de vorm van:
1.
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bollenvelden;
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2.

grootschalige openheid;

3.

kenmerkende landschapsstructuur;

4.

natuur- en landschapselementen in de vorm van houtwallen en -singels,
geriefhoutbosjes en overige groenvoorzieningen.

Deze nieuwe en andersoortige bestemmingsregeling respecteert de bestaande
rechten, maar is afgestemd op de afspraken uit de Kadernota behorende bij de
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (zonering landschapsperspectief).
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Geen aanpassingen.

Inspraakreactienummer 4.
Opmerking
Het perceel van inspreker, Herenweg 346b, is volgens inspreker voor een deel
ingetekend als WA3. Inspreker geeft aan dat dat geen zin heeft omdat er 30
jaar geleden tot een diepte van 8 m zand is weggezogen waarna vervolgens
schoon puin en 1,5 m zand ter afdekking is gestort. Inspreker geeft aan dat het
perceel geen archeologische waarde meer heeft. Inspreker ziet dan ook graag
dat WA3 geschrapt wordt van het perceel.
Voorts geeft inspreker te kennen dat hij Landschapsvisie Hogeveensepolder
nader toegelicht wil zien.
Gemeentelijke reactie
Voor zover op basis van ander documentatiemateriaal onmiskenbaar vaststaat
dat archeologische waarden niet zijn te verwachten (bijvoorbeeld als al onderzoek heeft plaatsgevonden waaruit bleek dat er geen archeologische waarden
aanwezig waren of dat toereikende maatregelen genomen konden worden om
aanwezige waarden in de bodem te behouden), kan met instemming van het
bevoegd gezag (veelal de gemeente) onderzoek achterwege blijven en bestaan
vanuit de archeologie geen belemmeringen. Het in het bestemmingsplan op
basis van incidentele onderzoeken (gedeeltelijk) verwijderen van de dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie is dan ook overbodig en niet werkbaar. Uitgevoerde onderzoeken worden in een database geregistreerd en zullen te
zijner tijd worden betrokken bij een actualisatie van het gemeentelijk archeologiebeleid. In de regels van de dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie is
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de dubbelbestemming te wijzigen
indien (actualisatie van) het gemeentelijk archeologiebeleid daartoe aanleiding geeft.
Met de reactie de Landschapsvisie Hogeveensepolder nader toe te lichten,
geeft inspreker niet beargumenteerd aan wat er ontbreekt of waarom deze
nadere toelichting nodig is. Om deze reden wordt volstaan met het antwoord
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dat in het plan in paragraaf 2.3.4 van de toelichting op dit beleidskader is
ingegaan. Tevens is in deze paragraaf uitgelegd welke relatie de Landschapsvisie met bestemmingsplan voor het buitengebied heeft.
Deze reactie, de reactie onder nummer twee en een ambtshalve opmerking
geven de gemeente onverminderd de aanleiding het bestemmingsplan op dit
punt nader te verduidelijken. In het bestemmingsplan is om deze reden nu de
integratie van de landschapsvisie, ter verzekering van het doel ‘structuurversterking Hogeveensepolder’ versterkt door er een concrete regeling en nadere
onderbouwing aan toe te voegen.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

In de toelichting is een nadere verantwoording opgenomen van de keuze de visie in het bestemmingsplan te
integreren tot toetsingskader voor nieuwe plannen en
initiatieven in de Hogeveensepolder.

Regels

Aan de regels is in hoofdstuk drie een algemene aanduidingsregel toegevoegd teneinde de landschapsvisie als
toetsingskader en ter uitvoering van maatregelen in het
plan te integreren. De landschapsvisie is als bijlage bij de
regels gevoegd.

Verbeelding

Er is voor de Hogeveensepolder, voor zover gelegen in het
plangebied, een gebiedsaanduiding opgenomen.

Inspraakreactienummer 5.
Opmerking
Inspreker geeft aan dat er dwars door zijn bouwvlak, op het adres Leeweg 9 en
11, een sloot loopt en dat naast deze sloot een zone ligt waarop niet gebouwd
mag worden. Volgens inspreker ligt er geen dijk of iets dergelijks. Het gaat
volgens inspreker om vlak land. Inspreker maakt bezwaar tegen de strook en
vraagt deze strook uit het bestemmingsplan te schrappen.
Gemeentelijke reactie
De zone betreft de beschermingszone van de waterkering. De waterkering is
een-op-een overgenomen en afgestemd op de legger regionale keringen. Deze
legger is op 11 maart 2015 door het college van dijkgraaf en hoogheemraden
van het hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld.
De beschermingszone is in het plan met een dubbelbestemming geregeld ter
bescherming van de gronden gelegen achter de dijk van de aanliggende watergang. De functie van een waterkering is eenvoudig maar zeer belangrijk, namelijk het water keren en de veiligheid van het erachter gelegen gebied
garanderen. Door waterkeringen beschermde gebieden zijn 'binnendijkse gebieden'. De onbeschermde gebieden zijn 'buitendijks'. Beschermingszones zijn
aangewezen om de ruimte te beschermen die nodig is om onderhoud aan de
watergang te kunnen garanderen. Er behoeft niet per definitie sprake te zijn

12

850.21.01.00.00 - Verslag inspraak- en overlegreacties voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015

van een kunstwerk (dijk). Het kan ook gaan om het onderhoud van het talud
van de watergang.
Ter bescherming van de functie van de waterkering bevatten de regels in het
bestemmingsplan voornamelijk verbodsregels. Deze regels garanderen dat er
geen werken of werkzaamheden worden uitgevoerd, die de veiligheid van de
zone in gevaar brengen. Het bestemmingsplan bevat een afwijkingsmogelijkheid voor bepaalde werkzaamheden. Belangrijke voorwaarde is dat er vooraf
overleg plaatsvindt met de waterbeheerder.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Geen aanpassingen.

Inspraakreactienummer 6.
Opmerking
Initiatieven:
Het LTO Noord ziet graag dat voor concrete initiatieven, waarvoor nader onderzoek noodzakelijk is, een lijst met concrete criteria bekend wordt gemaakt
waaraan de initiatieven moeten voldoen. Door duidelijk te zijn is het voor
initiatiefnemers beter in te schatten of ze er tijd, geld en energie in willen
steken, aldus inspreker.
Nieuw provinciaal en regionaal beleid:
Inspreker verzoekt om de vanuit de Verordening Ruimte de mogelijkheid tot
het vergroten van agrarische bouwvlakken tot een maximale oppervlakte van
2,5 ha, wanneer dit voor een nevenactiviteit noodzakelijk is, op te nemen in
het bestemmingsplan, onder de daarvoor relevante voorwaarden.
Inspreker verzoekt de uitkomsten van de geactualiseerde Intergemeentelijke
Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek op te nemen in het bestemmingsplan Buitengebied om te voorkomen dat de extra mogelijkheden die in
het regionale beleid geboden (gaan) worden alsnog beperkt worden door het
gemeentelijke beleid.
Plattelandswoningen en gewasbeschermingsmiddelen:
Inspreker verzoekt duidelijkheid te verschaffen over de relatie tussen ‘plattelandswoning’ en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, waarvoor een
minimale afstand tot de kadastrale grens van burgerwoningen en overige verblijfplaatsen waar mensen langere tijd verblijven van minimaal 150 m geldt.
Dit omdat hierover in het onderhavige bestemmingsplan niet wordt ingegaan.
Nieuwe natuur:
Inspreker geeft aan dat in de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan en in het voorontwerpbestemmingsplan over het onderwerp nieuwe na-
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tuur een standpunt ingenomen is dat afwijkt van hetgeen hierover tijdens de
Arenabijeenkomsten ter voorbereiding op het bestemmingsplan overeengekomen is. Inspreker geeft aan dat gekozen is voor een wijzigingsbevoegdheid op
te nemen voor de gronden die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur.
Inspreker is van mening dat deze koerswijziging en bevoegdheid ongewenst
zijn, zowel vanuit beleidsmatig als planologisch-juridisch oogpunt. Er geldt
namelijk, ook voor dergelijke flexibiliteitsbepalingen, dat deze financieel uitvoerbaar moeten zijn en dat deze uitvoerbaarheid aangetoond moet zijn in het
ruimtelijke plan dat het kader voor dit instrument vormt, in dit geval voorliggend bestemmingsplan buitengebied, aldus inspreker. Aangezien een dergelijke onderbouwing ontbreekt en volgens inspreker ook niet aanwezig is, vanwege
het feit dat er drastisch is gekort op de provinciale middelen voor deze verbindingen, verzoekt inspreker om voornoemde wijzigingsbevoegdheid uit het plan
te verwijderen.
Huisvesting arbeidsmigranten:
Inspreker verzoekt de gemaakte afspraken over de huisvesting van arbeidsmigranten, zowel voor wat betreft de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
op agrarische erven als de andere mogelijkheden die hiervoor zijn overeengekomen, over te nemen en planologisch-juridisch te faciliteren in het bestemmingsplan. Inspreker verwijst vervolgens naar de Beslispuntennotitie in het
kader van de Herziening van de ISG van augustus 2015.
Archeologische waarde bollengronden:
Inspreker verzoekt om de onderzoek- en vergunningplicht ten aanzien van het
onderwerp archeologie voor bollengronden aan te passen, zodanig dat ten
minste de eerste 70 cm van de bodem beneden maaiveld en normaal agrarisch
gebruik van deze gronden, waaronder begrepen het aanleggen en vervangen
van drainage, vrijgesteld zijn van onderzoek- en vergunningplicht.
Want, zo meldt inspreker, voor alle gronden die de afgelopen jaren als bollengrond in gebruik zijn geweest, geldt dat deze – als onderdeel van de reguliere
teeltcyclus – in ieder geval eens in de vijf jaar tot een diepte van 70 tot 80 cm
diep gespit/geploegd zijn. De mogelijke archeologische resten zijn daarom niet
meer of niet meer in hun historische context aanwezig en daarmee duurzaam
verstoord.
Bijzondere voorwaarden (nieuwe) nevenfuncties:
Inspreker verzoekt de voorwaarde ‘uitoefening van de nevenfunctie dient door
de betreffende agrariër te worden uitgevoerd’ te verwijderen of te nuanceren
in het bestemmingsplan. Deze voorwaarde kan, volgens inspreker, ongewenst
beperkend werken op een gewenste verbreding van agrarische bedrijfsactiviteiten. De praktijk wijst uit dat nevenfuncties ook door familieleden en/of
werknemers van de betreffende bedrijven/bedrijfshoofden worden uitgevoerd.
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Areaal duurzaam in gebruik zijnde teeltgrond:
Inspreker maakt bezwaar tegen de koppeling van de maximaal toegestane
oppervlakte bedrijfsgebouwen ten behoeve van bollenteeltbedrijven aan het
areaal duurzaam in gebruik zijnde teeltgrond.
Deze regeling zou juridisch onvoldoende rechtszeker en niet doelmatig zijn. De
regeling zou ook onnodig en ongewenst gebruik van meerdere bedrijfsgebouwen op meerder locaties in de hand werken.
Verder geeft inspreker aan dat de praktijk uitwijst dat steeds vaker met zogenaamde ‘losse’ pacht gewerkt wordt. Afspraken voor vijf jaar pachten of huren
worden gemaakt, waarbij als positief aspect teeltrotatie plaatsvindt.
Inspreker geeft aan dat ten aanzien van bollenteeltbedrijven, die zich doorontwikkeld hebben, in de Beslispuntennotitie, onder beslispunt 1.2, wordt
gesteld dat er ruimte moet komen voor meer flexibiliteit in bedrijfstypologieën
en ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij het opnemen van een algemene afwijkingsmogelijkheid als optie wordt genoemd.
De onbruikbaarheid van de regels over het areaal duurzaam in gebruik zijnde
teeltgrond wordt erkend in de Beslispuntennotitie. Een aanpassing van de systematiek wordt daarom gewenst waarbij schaalvergroting binnen de Greenport
op de juiste wijze gefaciliteerd kan worden (beslispunt 1.3).
Als laatste punt wijst inspreker op de foutieve formulering in artikel 4.3.3 van
de regels. Daar staat nu: “de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen, geen glas of
ondersteunend glas zijnde, mag maximaal 125 m 2 per ha duurzaam in gebruik
zijnde teeltgrond bedragen”. Dit geldt, aldus inspreker, in de bestaande regelingen, alleen voor de hectares tussen 12 en 36. De hectares tussen 0 en 12
leveren 250 m2/ha op.
In de toelichting op het bestemmingsplan is een eenregelige passage over het
onderwerp landgoedbiotopen opgenomen, maar in de regels wordt hierover
niets vermeld, aldus inspreker. Inspreker verzoekt deze gang van zaken te
herstellen dan wel te motiveren.
Gemeentelijke reactie
Initiatieven:
Het is op voorhand niet eenvoudig een lijst op te stellen met concrete criteria
om initiatieven te toetsen waaraan een initiatief dient te voldoen om meegenomen te worden in de procedure.
Het doel van de actualisering is te komen tot een 'actueel, digitaal en in
hoofdzaak beherend bestemmingsplan voor het buitengebied' om te beschikken
over een degelijk toetsingskader ten behoeve van de ontwikkeling van al bestaande functies (bebouwing en gebruik) en waarden in het buitengebied van
de gemeente Noordwijkerhout. In de voorbereiding op deze actualisering is
ervoor gekozen geen ruimhartige informatie te verstrekken om initiatiefnemers
op te roepen wensen en verzoeken in te dienen. Onverkort neemt de gemeente concrete verzoeken in behandeling om te beoordelen in hoeverre het initia-
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tief in de procedure meegenomen kan worden. Het voorgaande heeft geleid
tot een beperkt aantal initiatieven welke momenteel in onderzoek zijn.
Als een concreet verzoek bij de gemeente binnenkomt dient er eerst een toets
plaats te vinden aan de geldende bestemmingsplanregeling. Indien het verzoek
past in het geldende bestemmingsplan ter plaatse, kan het gebruikelijke traject van de verlening omgevingsvergunning starten.
Indien het verzoek niet past, dient het verzoek beschouwd te worden als een
principeverzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan en dient er een eerste globale afweging plaats te vinden of aan het verzoek medewerking kan
worden verleend. Nagenoeg al deze verzoeken vragen om een ruimtelijke afweging. In de meeste gevallen kan een goede ruimtelijke afweging niet alleen
worden gemaakt op basis van ruimtelijke aspecten, zoals stedenbouwkundige
en landschappelijke gevolgen, maar is nader onderzoek noodzakelijk. Het gaat
in deze gevallen om onderzoek naar de gevolgen voor het milieu (geluidhinder,
bodemonderzoek, luchtkwaliteit enzovoort), water, archeologie en ecologie.
Er ontstaat daarmee een drietrapsraket:
a)

Verzoeken die beoordeeld kunnen worden op basis van een eenvoudige
ruimtelijke onderbouwing en waarbij nader onderzoek achterwege kan
blijven.

b) Verzoeken die beoordeeld kunnen worden op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing, mede gebaseerd op aanvullend onderzoek over de onderwerpen

geluidhinder,

bodemonderzoek,

luchtkwaliteit,

water,

archeologie, ecologie enzovoort.
c)

Verzoeken die alleen beoordeeld kunnen worden op basis van te verrichten
stedenbouwkundig, landschappelijk en milieuhygiënisch onderzoek. Het
betreft complexe en/of omvangrijke initiatieven. Deze verzoeken vragen
om een uitgebreide en integrale beoordeling en zouden alleen na het doorlopen van een afzonderlijke planprocedure in deze actualisering meegenomen kunnen worden. Denk hierbij aan het ontwikkelen en realiseren van
een nieuw landgoed, het projecteren van een nieuw bouwvlak ten behoeve
van de vestiging van een nieuw of een te verplaatsen agrarisch bedrijf.

Concrete vraag die nu voorligt is welke verzoeken beoordeeld kunnen worden
op basis van een eenvoudige ruimtelijke onderbouwing en waarbij nader onderzoek achterwege kan blijven.
In algemene zin zijn initiatieven naast de volgende criteria gelegd. Nader onderzoek kan achterwege blijven indien het ‘eenvoudige’ verzoeken betreft
inzake:
-

geringe veranderingen in vorm van bouwvlakken en bestemmingsvlakken
van beperkte omvang;

-

geringe wijzigingen in de maatvoering voor gebouwen en bouwwerken.

Indien er sprake is van een verzoek om ander gebruik van gronden of gebouwen, dient nader onderzoek te worden verricht.
Voorgaande beschouwing heeft geleid tot het in behandeling nemen van enkele
verzoeken om aanpassing c.q. wijziging van het bestemmingsplan, voor zover
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noodzakelijk met een ruimtelijke onderbouwing. Deze aanpassingen c.q. wijzigingen zijn in de toelichting verantwoord.
Overigens worden er, gelet op de fase waarin het project zich thans bevindt,
geen nieuwe concrete verzoeken meer in de procedure van dit bestemmingsplan meegenomen. Het in behandeling van nieuwe verzoeken vergt dermate
veel tijd dat daarmee het risico wordt gelopen dat het bestemmingsplan niet
op tijd aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.
Vergroten oppervlakte bouwvlakken:
Wat betreft het verzoek de mogelijkheid te gebruiken tot het vergroten van
agrarische bouwvlakken tot een maximale oppervlakte van 2,5 ha, wanneer dit
voor een nevenactiviteit noodzakelijk is, luidt de reactie dat een dergelijke
verruiming van de mogelijkheden niet in dit bestemmingsplan zal worden meegenomen. Een dergelijke verruiming past niet in het kader van de afspraken in
de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. Het past evenmin binnen het
doel van deze actualisatie om te komen tot een 'actueel, digitaal en in hoofdzaak beherend bestemmingsplan voor het buitengebied'.
Actualisering ISG:
De gemeente heeft overwogen te wachten op de uitkomsten van de geactualiseerde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek om
deze op te nemen in dit bestemmingsplan Buitengebied. Alhoewel de evaluatie
van het project spoedig verloopt, neemt het nog wel enkele maanden in beslag
voordat er definitieve besluitvorming over de uitkomsten plaatsvindt. De gemeente wil echter vaart blijven houden in de procedure voor dit bestemmingsplan. De gemeente wil niet wachten tot er voldoende duidelijkheid en
zekerheid is ontstaan over de uitkomsten en de vertaalslag van de uitkomsten
in het bestemmingsplan. Dit neemt teveel tijd in beslag. Het risico bestaat dat
het project te lang stilligt met als gevolg dat ook ander beleid tussentijds wijzigt en opnieuw vertaald moet worden, dat inventarisatiegegevens verouderen
met als consequentie dat het plan niet binnen de voorgenomen planning ter
vaststelling aan de raad kan worden voorgelegd.
Op het moment dat er voldoende duidelijkheid en zekerheid bestaat over de
wijze waarop de uitkomsten uit de evaluatie in ruimtelijke plannen moeten
worden vertaald, zal de gemeente het bestemmingsplan op deze punten herzien.
Plattelandswoningen en gewasbeschermingsmiddelen:
Inspreker verzoekt duidelijkheid te verschaffen over de relatie tussen ‘plattelandswoning’ en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.
De gemeente deelt deze opvatting en is er in de toelichting nader op in gegaan.
Nieuwe natuur:
De gemeente is verplicht de regels uit de Provinciale Verordening Ruimte (PVR)
in het bestemmingsplan over te nemen. Bij aanvang van de arenabijeenkom-
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sten is om deze reden ook aangegeven dat er geen besluiten op deze bijeenkomsten genomen kunnen worden. De uitkomsten uit de arenabijeenkomsten
geven de voorkeursrichting aan, maar moeten altijd tegen het licht van het
rijks- en provinciale beleid worden gehouden.
De Verordening ruimte 2014 geeft met betrekking tot nieuwe natuur aan dat
de EHS in 2027 gerealiseerd dient te zijn. De provincie heeft in de verordening
vastgelegd dat voor de betreffende gebieden geen nieuwe ontwikkelingen
mogen worden toegelaten die de uiteindelijke realisatie van de EHS onmogelijk
maken en verzoekt gemeenten tevens in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid naar natuur op te nemen. Met het opnemen van deze bevoegdheid heeft het college de mogelijkheid te zijner tijd een nadere afweging te
maken, indien er een verzoek ligt om de gronden te bestemmen tot natuur.
De provincie heeft met de vaststelling van de verordening de doelstelling gepresenteerd in 2027 de EHS gerealiseerd te hebben. Om deze doelstelling te
bereiken zijn bij de provincie middelen beschikbaar. De planperiode van dit
bestemmingsplan komt nagenoeg overeen met het doel van de provincie de
EHS te hebben gerealiseerd. Het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid is
derhalve dan ook niet in strijd met het aantonen van de verplichte financiële
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en het vereiste dat binnen de planperiode van tien jaar uitvoering zal moeten worden gegeven aan de betreffende bepalingen.
Huisvesting arbeidsmigranten:
De uitkomsten met betrekking tot de discussie over de (tijdelijke) huisvesting
van arbeidsmigranten op agrarische erven zijn niet in het bestemmingsplan
geïntegreerd. Deze uitkomst hangt samen met de keuze hierover eerst een
nadere regionale uitwerking voor op te stellen. Zie daarvoor ook ons antwoord
onder ‘Actualisering ISG’.
Mocht er in de fase van de vaststelling van het bestemmingsplan omtrent de
huisvesting voldoende duidelijkheid en zekerheid aanwezig zijn, dan neemt de
gemeente de reactie van LTO opnieuw in overweging.
Archeologische waarde bollengronden:
Het verzoek van inspreker om de onderzoeks- en vergunningplicht ten aanzien
van het onderwerp archeologie voor bollengronden aan te passen, geeft de
gemeente geen aanleiding de regeling in het bestemmingsplan aan te passen.
De regeling in het bestemmingsplan is gebaseerd op het bestaande archeologiebeleid voor het gemeentelijk grondgebied.
De gemeente werkt op dit moment aan nieuw archeologiebeleid. Dit beleid is
nog niet gereed en nog niet vastgesteld. De gemeente heeft het voornemen
het nieuwe beleid in het bestemmingsplan te vertalen, indien het op tijd gereed en vastgesteld is door de gemeenteraad. De vraag van inspreker is derhalve beoordeeld op basis van het thans nog geldende archeologiebeleid.
Dit gemeentelijke archeologiebeleid is opgesteld, omdat internationaal is afgesproken (Verdrag van Malta) dat (nationale) overheden de archeologische
waarden binnen hun grondgebied moeten beschermen. Om deze reden is de
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geldende Nota Archeologie en bijbehorende Archeologische beleidskaart vastgesteld. Met behulp van deze nota met bijbehorende beleidskaart is inzicht
verkregen in de waarde van het bodemarchief en de locaties waar archeologische waarden in de grond aanwezig kunnen zijn. Het is niet toegestaan om,
zonder uitgebreid archeologisch onderzoek, de regeling voor het gehele plangebied aan te passen. De gemeente ziet derhalve geen aanleiding de dubbelbestemmingen voor archeologie aan te passen, zonder onderzoeksgegevens
waaruit ondubbelzinnig blijkt dat er geen archeologische waarden in de bodem
aanwezig zijn.
Bijzondere voorwaarden (nieuwe) nevenfuncties:
De gemeente deelt de opvatting van inspreker wat betreft de opmerking dat
de voorwaarde ‘uitoefening van de nevenfunctie door de betreffende agrariër
dient te worden uitgevoerd’ ongewenst beperkend kan werken op een gewenste verbreding van agrarische bedrijfsactiviteiten. De gemeente schrapt de
voorwaarde, omdat deze ook niet ruimtelijk relevant is.
Areaal duurzaam in gebruik zijnde teeltgrond:
Inspreker merkt terecht op dat in het kader van de evaluatie is gesproken over
het aanpassen van de regeling met betrekking tot de uitbreiding van bedrijfsgebouwen voor teeltbedrijven, gekoppeld aan het aantal hectares duurzaam
beschikbare grond (grondpositie in eigendom en pacht). In de Beslispuntennotitie is aangegeven dat het wenselijk is deze regeling aan te passen, zodanig dat
schaalvergroting binnen de Greenport op de juiste wijze gefaciliteerd kan worden.
Over het aanpassen van deze regeling dienen nog nadere afspraken te worden
gemaakt in regionaal verband. De gemeente acht het niet wenselijk vooruitlopend hierop in het ontwerpbestemmingsplan een regeling op te nemen. Zie ook
ons antwoord onder ‘Actualisering ISG’.
Landgoedbiotopen:
De toelichting en de regels van het bestemmingsplan voldoen aan de regels uit
de Provinciale Verordening Ruimte. Zie ook de beantwoording van de vooroverlegreactie van de provincie.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

De toelichting is aangepast met een onderbouwing van de
toepassing gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot het
opnemen van een afwijkingsregeling ten behoeve van
plattelandswoningen in het plangebied.

Regels

De planregels van het bestemmingsplan zijn aangepast:
–

door de voorwaarde ‘uitoefening van de nevenfunctie door de betreffende agrariër dient te worden
uitgevoerd’ in de regels te schrappen.

Verbeelding

Geen aanpassingen.
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Inspraakreactienummer 7.
Opmerking
Inspreker en enkele andere eigenaren van de volkstuinen aan de Maandagsewetering zien graag dat de term Volkstuin in het onderhavige bestemmingsplan
terug komt. Nu staat er nog in het plan vermeld, op pagina 45, dat groentetuinen niet wenselijk zijn, aldus inspreker.
Gemeentelijke reactie
De passage in de toelichting heeft betrekking op eventuele realisatie van
nieuwe volkstuinen/groentetuinen. Dit gaat uitdrukkelijk niet over de legaal
tot stand gekomen en als zodanig bestemde volkstuinen aan de Maandagsewetering. Deze volkstuinen zijn wederom voorzien van een positieve bestemming.
De toelichting zal op dit punt verduidelijkt worden.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

De toelichting is aangepast met betrekking tot de bestaande volkstuinen.

Regels

Geen aanpassing.

Verbeelding

Geen aanpassing.

Inspraakreactienummer 8.
Opmerking
Inspreker verzoekt de rioolwaterleiding niet op te nemen in het bestemmingsplan Buitengebied. Dit verzoek is gebaseerd op de volgende punten, van inspreker:
1.

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen is niet van toepassing op de
rioolwaterleiding van het hoogheemraadschap van Rijnland. Er bestaat
daarom, volgens inspreker, geen verplichting die leiding in het bestemmingsplan op te nemen.

2.

Met de eigenaren van de gronden waarin de rioolwaterleiding is gelegen,
zijn door het hoogheemraadschap zakelijk rechtovereenkomsten gesloten die het oprichten van bouwwerken op en in de nabijheid van de rioolwaterleiding verbieden. De rioolwaterleiding is daarmee, volgens
inspreker, voldoende beschermd.

3.

Het hoogheemraadschap is met inspreker en andere grondeigenaren een
afwijkende zakelijk recht strook van 2 m overeengekomen.

Inspreker heeft ten bewijze van bovenstaande tekst de overeenkomsten met
het hoogheemraadschap bij zijn inspraakreactie gevoegd.
Gemeentelijke reactie
Gelet op het belang van de bescherming van transportleidingen voor afvalwater en drinkwater in het plangebied verzoekt het waterschap deze leidingen in
het bestemmingsplan vast te leggen, inclusief een beschermingszone. Op deze

20

850.21.01.00.00 - Verslag inspraak- en overlegreacties voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015

wijze is de bescherming van deze leidingen niet alleen privaatrechtelijk, maar
ook publiekrechtelijk geborgd. Het betreft overigens uitsluitend hoofdtransportleidingen
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Geen aanpassingen.

Inspraakreactienummer 9.
Opmerking
Inspreker is voornemens een nieuwe woning en een kantoor te bouwen op zijn
perceel. Het bebouwingspercentage volgens het geldende bestemmingsplan is
60%, zo ook in het nieuwe, vast te stellen bestemmingsplan. Het bebouwingspercentage bedraagt volgens inspreker, op het moment dat hij deze inspraakreactie schrijft, 61,1% en zal na nieuwbouw uitkomen op 61,4%. Inspreker
geeft hierbij aan dat de omliggende gronden niet gebruikt kunnen worden voor
bebouwing, onder andere omdat het bestemmingsplan dit niet toelaat.
Inspreker verzoekt, in het belang van zijn onderneming, om de maximale bebouwingshoeveelheid in het nieuwe bestemmingsplan van 60% naar 70% te
verhogen.
Gemeentelijke reactie
In het geldende bestemmingsplan staat dat het oppervlak van het perceel
Schulpweg 62 voor 60% mag worden benut voor bebouwing. Bij nameting en
vergelijk met het vastgoedbestand van belastingen, zou er op het perceel
5.042 m² aan bebouwing hebben gestaan, waarvan inmiddels 202 m² (oude
woning met schuur) gesloopt is. Hiervan uitgaande, staat er nu 4.840 m² bebouwing. Dit betekent een bebouwingspercentage van 68%. Uit nader onderzoek door bouwtoezicht is gebleken dat alle nu aanwezige bebouwing met
vergunning gebouwd is. Het verzoek van inspreker is beoordeeld op mogelijke
belemmeringen vanuit ruimtelijk en milieuhygiënisch oogpunt. Deze beoordeling geeft aanleiding aan het verzoek om de zeer geringe verruiming van het
bebouwingspercentage mee te werken.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Het bebouwingspercentage is aangepast van 60% naar
70%.
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Inspraakreactienummer 10.
Opmerking
De tekst in de toelichting is niet duidelijk volgens inspreker, over gebieden die
buiten het bestemmingsplan zijn gehouden. In de toelichting staat vermeld dat
het gebied van landgoed Oud Leeuwenhorst buiten het bestemmingsplan valt
terwijl verderop in deze toelichting, volgens inspreker, wordt vermeld dat
Landgoed Leeuwenhorst wel binnen het plangebied valt. Uit de verbeelding
blad 7 is op te maken, aldus inspreker, dat alleen het gebied van het toekomstige nieuwe landgoed Oud Leeuwenhorst buiten dit bestemmingsplan wordt
gehouden.
Inspreker meldt voorts nog op dat er geen Landgoed Leeuwenhorst bestaat.
Een deel van Leeuwenhorst heet Nieuw Leeuwenhorst, een ander deel heet
Klein Leeuwenhorst en het derde deel heet Oud Leeuwenhorst.
Over de positie van de Hogeveensepolder merkt inspreker op dat door het
koppelen van de Landschapsvisie Hogeveensepolder aan het onderhavige bestemmingsplan, er een onduidelijke situatie ontstaat over het vastleggen en
afwijken van bestemmingen in de Hogeveensepolder. Inspreker geeft aan dat
het bestemmingsplan Buitengebied dat ter inzage ligt vooral conserverend van
karakter is, voor wat betreft landschappelijke ingrepen, terwijl dat bepaald
niet geldt voor ingrepen in het landschap die worden voorgesteld in de Landschapsvisie Hogeveensepolder.
Inspreker vraagt voor een duidelijke besluitvorming de Landschapsvisie Hogeveensepolder niet als onderdeel van het bestemmingsplan Buitengebied te
presenteren.
Over de uitvoering van een planMER om mogelijk negatieve effecten door intensivering van de bestaande veehouderijbedrijven in kaart te brengen, merkt
inspreker het volgende op.
Inspreker stelt voor om bij de planMER ook het effect op het Natura 2000gebied te onderzoeken vanuit de bollenteelt en vaste plantenteelt, omdat
deze sector binnen de gemeente veel omvangrijker is dan het aantal veehouderijbedrijven.
Over de ontsluiting van wegen wordt door inspreker het volgende opgemerkt.
Inspreker twijfelt of een centrale as in de lengte van de polder echt nodig is
als de situatie langs de trekvaart verbeterd zou worden. Volgens inspreker is
een centrale as over onverharde wegen ook nu reeds met enkele nieuwe bruggen te realiseren. Inspreker wil daarom voorstellen om die centrale as, indien
die echt noodzakelijk is en door veel kwekers als onmisbaar wordt geacht, zo
simpel mogelijk uit te voeren.
Inspreker heeft als grootste bezwaar de aanleg van een nieuw fietspad langs de
centrale as (van de Tespellaan tot aan de voormalige Robijnslaan). Natuurlijk
zal dit pad in de smaak vallen bij de toeristen die per fiets de regio willen
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verkennen. Maar die beleving is ook mogelijk door wegen en paden te kiezen
door het Langeveld (Boender en Wilgendam) en andere delen van de Bollenstreek. Als nieuwe, snelle fietsverbinding is het voorgestelde pad overbodig. Er
kan gefietst worden via de Leidse Vaart, via het fietspad van de Herenweg en
via de Parallelweg ten westen van de N206. Ook ligt er nog een fietsverbinding
langs de westzijde van het Oosterduinse Meer.
Bij aanleg van dit fietspad door het hart van de Hogeveensepolder zal een
aanzienlijk deel van de broedvogelbevolking verdwijnen. Grondgebonden
broedvogels als veldleeuwerik, gele kwikstaart, kievit en tureluur accepteren
een pad waar enkele keren per dag een tractor passeert, maar mijden een
fietspad. Afhankelijk van de frequentie van het fietsverkeer kan de breedte
van de strook waarin niet meer wordt genesteld variëren van 50 tot 150 m. Dat
zal betekenen dat de Hogeveensepolder, nu de beste polder van de regio wat
'bollenvogels' betreft, aanzienlijk in betekenis voor broedvogels zal afnemen.
In de Landschapsvisie wordt gesproken van "rekening houden met grondgebonden broedvogels". Dit kan alleen gerealiseerd worden door het bedoelde fietspad uit de plannen te schrappen.
Ten slotte betwijfelen wij nog sterker dan bij de centrale as of de grondeigenaren werkelijk voorstanders van dit fietspad door hun landerijen zijn.
Voorgesteld wordt alle watergangen recht te trekken en de oevers een steil
talud te geven. Inspreker vraagt om bij de herinrichting rekening te houden
met historische waterlopen in het gebied. Laat deze polder niet veranderen in
een gebied als de Haarlemmermeer waar alle watergangen haaks op elkaar
staan op onderling gelijke afstanden.
Wat de slootkanten betreft pleit inspreker juist voor een minder steil talud.
Dit geeft niet alleen voordelen als het om waterberging gaat, maar ook voor
enige begroeiing van oeverplanten is dan ruimte. Het gevaar van een steile
oever is dat deze instabiel wordt waarna de kweker besluit een harde oeverbeschoeiing aan te brengen in de vorm van hout of kunststofplaten. Een afschrikwekkend voorbeeld hiervan vormen de vele watergangen in het
Langeveld die op deze manier zijn beschoeid. Inspreker pleit daarom al vele
jaren voor glooiende oevers en een verbod om sloten met hout of kunststof te
beschoeien.
Landschappelijke inpassing van bedrijven
In het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied krijgen de agrarische
bedrijven de mogelijkheid hun bedrijfsgebouwen uit te breiden en hun kassen
te verhogen. Daarbij spreekt het bestemmingsplan over landschappelijke inpassing en het rekening houden met de waarden van natuur, landschap en
cultuurhistorie. Inspreker vraagt hier serieus op toe te zien en van ondernemers te verlangen dat zij deze bepalingen naleven.
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In de bijlagen is een plan opgenomen voor het bedrijf van aan de Schippervaartsweg, gedateerd oktober 2012 en opgesteld door medewerkers van Landschapsbeheer Zuid-Holland. In dit stuk wordt gesproken over de komende
uitbreiding van het bedrijf aan de Schippersvaartweg. In het stuk wordt gesteld
dat deze uitbreiding zodanig in omvang is dat een verantwoorde landschappelijke inpassing niet gemist kan worden. Vervolgens worden voorstellen gedaan
waarin gesproken wordt over hagen, bosjes en natuurvriendelijke oevers.
Inmiddels heeft genoemde uitbreiding plaats gevonden en is de omgeving van
dit bedrijf ingericht. Helaas heeft inspreker moeten vaststellen dat van de
voorstellen die genoemd werden in het rapport van Landschapsbeheer ZuidHolland weinig zichtbaar is geworden.
Inspreker vraagt zich af waarom dit inrichtingsvoorstel bij dit bestemmingsplan
heeft gevoegd. Als het uw bedoeling was om te laten zien hoe goed die landschappelijke inpassing vorm kan krijgen, dan maakt deze bijlage juist duidelijk
dat het punt ‘landschappelijke inpassing’ veel meer aandacht verdient dan in
het betreffende geval aan de Schippersvaartweg.
Gemeentelijke reactie
De opmerking van inspreker dat de toelichting op de plangrens niet klopt en
onvoldoende duidelijk is, geeft de gemeente aanleiding de tekst hierop aan te
passen en te verduidelijken.
Hetzelfde geldt voor de tekst over Nieuw Leeuwenhorst, Klein Leeuwenhorst
en Oud Leeuwenhorst.
De opmerkingen over de implementatie van het beleid uit de Landschapsvisie
Hogeveensepolder hebben de gemeente aanleiding gegeven het bestemmingsplan op dit punt aan te passen en te verduidelijken. De visie is in het bestemmingsplan beter geïntegreerd. Daarbij moet nadrukkelijk worden opgemerkt
dat de concrete plannen uit de visie niet bij recht in het plan zijn opgenomen.
Zo maakt dit bestemmingsplan de aanleg van het genoemde fietspad Tespellaan – Robijnslaan niet zonder afweging en toepassing van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden mogelijk. Ook moeten (bouw)plannen binnen het plangebied
getoetst worden aan de visie. (Bouw)plannen worden getoetst aan de visie. De
visie is daarmee een toetsingskader, teneinde te beoordelen in hoeverre de
plannen aansluiten bij de doelstelling van de landschapsvisie. Indien een plan
of initiatief bijdraagt aan het bereiken van de visie voor de polder, zoals vastgelegd in voornoemde landschapsvisie, zal er voor het plan of het initiatief op
dit onderdeel een positief advies worden afgegeven.
In het bestemmingsplan is nu de integratie van de landschapsvisie, ter verzekering van het doel ‘structuurversterking Hogeveensepolder’ versterkt door er
een concrete regeling en nadere onderbouwing aan toe te voegen. De landschapsvisie is als bijlage bij de regels van het bestemmingsplan opgenomen.
In het planMER worden de mogelijk negatieve effecten op het Natura 2000gebied als gevolg van de bollenteelt en vaste plantenteelt meegenomen.
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Het landschapsplan voor het betreffende bedrijf is een-op-een overgenomen
uit het geldende bestemmingsplan voor het perceel. Daarmee borgt de gemeente de uitvoering van het landschapsplan en beschikt de gemeente over
een concreet instrument om de uitvoering van het plan te toetsen en zo nodig
te handhaven.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

De toelichting is aangepast:
–

met een verbetering en verduidelijking op de plangrens;

–

aan de voorstellen voor de tekst over Nieuw Leeuwenhorst, Klein Leeuwenhorst en Oud Leeuwenhorst;

–

door het opnemen van een nadere verantwoording
van de keuze de visie in het bestemmingsplan te integreren tot toetsingskader voor nieuwe plannen en
initiatieven in de Hogeveensepolder;

–

door het opnemen van een paragraaf over de gevolgen van de uitkomsten uit het planMER voor het bestemmingsplan.

Regels

Aan de regels is in hoofdstuk drie een algemene aanduidingsregel toegevoegd teneinde de landschapsvisie als
toetsingskader en ter uitvoering van maatregelen in het
plan te integreren. De landschapsvisie is als bijlage bij de
regels gevoegd.

Verbeelding

Er is voor de Hogeveensepolder, voor zover gelegen in het
plangebied, een gebiedsaanduiding opgenomen.

Inspraakreactienummer 11.
Opmerking
Inspreker geeft namens zijn opdrachtgevers aan dat er herbouwplannen zijn
voor het perceel van de opdrachtgevers, waarbij het doel is de bestaande burgerwoning geheel te slopen en deze vrijwel op dezelfde plaats weer op te
bouwen. Hierdoor zal het hoofdvolume iets verder naar het oosten verschuiven, aldus inspreker, waardoor een betere afstand tot de westelijke buren
ontstaat en het parkeren op eigen terrein beter in te richten is. De nieuwe
woning komt daarbij in de huidige plannen enigszins buiten het nu opgenomen
woonbestemmingsvlak te staan, aldus inspreker, en komt daarmee deels in
zowel het bestemmings- als het bouwvlak van het naastgelegen bedrijf, dat
ook in bezit en gebruik is van de opdrachtgevers van inspreker.
Inspreker geeft aan dat een (kleine) aanpassing van de bestemmingsplankaart
vereist zou zijn in de gegeven omstandigheden.
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Inspreker verzoekt om in het ontwerpbestemmingsplan een aantal aanpassingen op te nemen om aan de wensen van zijn opdrachtgevers te kunnen voldoen
op een stedenbouwkundig verantwoorde wijze. Inspreker heeft hiertoe ook een
voorstelkaart gevoegd.
Het gaat hierbij, volgens inspreker, om een aanpassing van het woonbestemmingsvlak op de plankaart en het toestaan van een grotere inhoudsmaat op de
kavel (groter dan de standaard 750 m3).
Door gebruik te maken van de in het bestemmingsplan beschreven nieuwe
meetmethodiek, kan niet bereikt worden dat minimaal dezelfde inwendige
woonruimte ontstaat, aldus inspreker.
Inspreker zou graag in onderling overleg gezamenlijk bepalen wat een redelijkerwijs aan te houden nieuwe maximale inhoudsmaat voor de her te bouwen
woning zou kunnen zijn.
Gemeentelijke reactie
De woning aan de Pilarenlaan 91 heeft momenteel een bestemming Wonen.
Het ernaastgelegen bedrijf heeft de bestemming Bedrijf, met de aanduiding
dat er geen bedrijfswoning is toegestaan. De bewoners van Pilarenlaan 91 zijn
eigenaar van de gronden en van het ernaastgelegen bedrijf.
In beginsel is er geen ruimtelijk bezwaar om aan het verzoek tot een kleine
verplaatsing van de woning tegemoet te komen. De woning dient feitelijk als
bedrijfswoning bij het bedrijf, maar is in het verleden niet als zodanig bestemd. Indien initiatiefnemer kan aantonen dat er geen milieuhygiënische
belemmeringen zijn om de woning iets te verplaatsen en deel uit te laten maken van het bedrijf, past de gemeente het bestemmingsplan aan door de nieuw
te bouwen woning deel uit te laten maken van het bedrijf. Onderzocht dient te
worden of er geen belemmeringen zijn vanuit de aspecten ecologie, geluid,
bodem en archeologie.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Geen aanpassingen.

Inspraakreactienummer 12.
Opmerking
Inspreker is van mening dat voor wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden voor het Milieueffectrapport en in dat kader het opstellen van een passende beoordeling, het onderzoek naar effecten van dit voorontwerp
uitgebreid dienen te worden met de in het plan aangegeven verbreding van de
agrarische grondslag, waaronder het toestaan van ‘agrarische nevenfuncties’.
De maximale effecten daarvan, meldt inspreker, zoals verkeer en extra recreatiedruk in de duinen, zouden ook voor zover mogelijk onderzocht moeten worden.
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Voorts vraagt inspreker aandacht voor het terrein Dunimar. Dit terrein ligt op
slechts enkele meters afstand van het Natura 2000-gebied en zou in ontwikkeling zijn. Inspreker geeft aan dat er in de toelichting van het voorliggende plan
zeer summier aandacht aan dit terrein wordt gegeven, terwijl het doorvoeren
van ontwikkelingen gevolgen zal hebben op het nabijgelegen Natura 2000gebied.
Tevens geeft inspreker te kennen dat bij de passende beoordeling ook rekening
gehouden moet worden met de reeds voorziene projecten als de voorgenomen
bebouwing van Sancta Maria en de uitbreiding van het bedrijfsterrein Delfweg,
zowel ten aanzien van de toename van verkeer en daarmee de extra stikstofdepositie in de duinen als de bijbehorende extra recreatiedruk.
Inspreker verzoekt de MER-procedure aan te vullen met een passende beoordeling waarin bovengenoemde aspecten aan de orde komen.
Als laatste punt meldt inspreker dat het Noordwijkerhoutse deel van het Natura 2000-gebied de bestemming ‘natuur’ heeft gekregen en dat deze bestemming wordt uitgewerkt in artikel 15 van de Regels waarin wordt aangegeven
dat agrarisch medegebruik mogelijk is. Dit moet, volgens inspreker, berusten
op een misverstand en verzoekt dan ook dringend voor het Natura 2000-gebied
een striktere bescherming op te nemen.
Gemeentelijke reactie
Zoals toegelicht in paragraaf 1.6 van het voorontwerp wordt er voor de actualisering van het bestemmingsplan ook een m.e.r-procedure doorlopen. Deze
procedure is noodzakelijk, omdat op voorhand niet kan worden uitgesloten dat
er geen sprake is van een negatief significant effect op natuurgebieden als
gevolg van de ruimtelijke mogelijkheden die het plan biedt. Om deze reden
dient op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) een passende
beoordeling te worden opgesteld. Is een passende beoordeling noodzakelijk,
dan ontstaat er voor de gemeente de plicht voor het bestemmingsplan een
m.e.r.-procedure te doorlopen.
De gemeente heeft ervoor gekozen eerst het voorontwerp vrij te geven voor
inspraak om een goede indruk te krijgen van de reacties op het plan. In de fase
van het voorontwerp en het ontwerp worden de noodzakelijke berekeningen
uitgevoerd voor het planMER waaronder een worstcasescenario en één of
meerdere alternatieven. Op deze wijze wordt in het planMER rekening gehouden met de opmerkingen, de wensen en de ideeën van belanghebbenden in het
plangebied.
Wat betreft het onderzoek naar de maximale effecten van het voornemen,
zoals vastgelegd in het ontwerp van het bestemmingsplan, luidt het antwoord
dat de milieueffecten van het ontwerpbestemmingsplan in samenhang zijn
bepaald. Dit betekent dat bij de omschrijving en beoordeling van de effecten
ook de schaal waarop de effecten elkaar versterken of verzwakken (cumulatie)
is overwogen.
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Inspreker merkt terecht op dat in de toelichting summier aandacht is geschonken aan Dunimar. De gemeente heeft ervoor gekozen om het initiatief in het
voorontwerp in de regels en op de verbeelding mee te nemen, zodat er al in
het kader van de inspraak en het overleg kennis van kan worden genomen. Het
onderzoek, waaronder begrepen het uitvoeren van een voortoets, liep al wel,
maar was nog niet geheel afgerond. In het ontwerpbestemmingsplan is nader
op de resultaten van voornoemd onderzoek ingegaan. De uitkomsten hebben
overigens geen aanleiding gegeven een andere afweging te maken met betrekking tot het opnemen van de voorgenomen ontwikkeling op het terrein.
De gemeente deelt de opvatting van inspreker wat betreft de uitwerking van
de doeleindenomschrijving in artikel 16 Natuur. Het doeleind ‘agrarisch medegebruik’ wordt geschrapt uit deze bestemming.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

Paragraaf 4.2.2.12 Recreatie wordt aangevuld met informatie over de uitkomsten van het onderzoek ten behoeve
van Dunimar.

Regels

Het doeleind ‘agrarisch medegebruik’ wordt in artikel 16
Natuur geschrapt.

Verbeelding

Geen aanpassingen.

Inspraakreactienummer 13.
Opmerking
Inspreker geeft aan het bloem-/bollenbedrijf te willen gaan moderniseren en
daarbij het aspect duurzaamheid te betrekken. De bestaande bebouwing is
aangegeven voor een maximale hoogte van 6 m bij ondersteunend
glas/schuurkas/bedrijfsgebouwen. Inspreker wil graag naar een goothoogte van
10 m, zodat er op twee lagen geteeld kan worden en er meer ruimte voor opslag ontstaat.
Voorts geeft inspreker aan dat de vier rolkassen aan de overkant van de hoofdlocatie niet goed ingetekend zijn op de kaart (fragment bijgevoegd). Deze
rolkassen bevinden zich aan de rand van insprekers perceel aan de Northgodreef. De rolkassen zijn verplaatsbaar over een rails en worden regelmatig
verplaatst over de gehele lengte van het perceel.
Inspreker geeft aan met betrekking tot de afstand tussen bedrijfsgebouwen/bollenvelden en burgerwoningen dat de nu geldende afstand van 25 m
bereikt is en dat bij het aanpassen van deze afstand, in een meer striktere
maat, het bedrijf in de problemen kan komen.
Inspreker geeft door middel van een bijlage (genaamd ‘Dit is nu het versnipperde gebied’) aan dat het stuk grond aan de overkant één gebied was, maar
dat dat nu versnipperd is in een gesloten en een open gebied waardoor er twee
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stukjes ontstaan. Volgens inspreker is toestemming verleend om hier luxueuze
villa’s te bouwen, maar inspreker zou willen dat het onderhavige gebied weer
één geheel wordt zodat insprekers bedrijf zich verder kan ontwikkelen.
Inspreker geeft voorts aan dat de drie luxueuze villa’s die naast het perceel
van inspreker zijn getekend, niet bij het Landgoed Dyckenburch moet worden
getrokken.
Als laatste punt geeft inspreker aan dat er geen voorwaarden zijn opgenomen
binnen het voorliggende voorontwerp waaraan landgoederen zich behoren te
houden.
Gemeentelijke reactie
De hoogtemaat voor de kassen is afgestemd op de regels, die opgesteld zijn in
het overleg met de omliggende gemeenten, als uitwerking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. In de toelichting is reeds verwoord dat
de goothoogte van nieuwbouwkassen in de af gelopen jaren al flink is toegenomen. Deze hoogte neemt toe, omdat er steeds meer specifieke voorzieningen in de kassen moeten worden geïnstalleerd om het kasklimaat zo gunstig
mogelijk te houden. Een goothoogte van 5,5 m is in de sierteelt gebruikelijk.
Het bestemmingsplan sluit daarmee met een aangepaste goothoogte van 6 m
en een bouwhoogte van 8 m aan bij de meest gangbare eisen.
Het toestaan van een hogere goothoogte tot 10 m acht de gemeente in het
plangebied op dit moment ongewenst. Een directe relatie tot duurzame ontwikkeling en voornoemde hoogtemaat ziet de gemeente niet. Indien inspreker
kan aantonen dat een goothoogte van 10 m noodzakelijk is om het bedrijf
duurzaam te maken, is de gemeente bereid het verzoek om een hogere goothoogte in overweging te nemen.
De vier rolkassen aan de overkant van de hoofdlocatie zijn nader op de kaart
aangeduid. De aanduiding is een-op-een overgenomen uit het bestemmingsplan
voor het buitengebied uit 2005. Inspreker stelt dat de rolkassen zich aan de
rand van het perceel van inspreker aan de Northgodreef bevinden en over de
gehele lengte van het perceel over rails worden verplaatst. Om deze reden is
de aanduiding aangepast conform deze feitelijke situatie.
Het is de gemeente niet duidelijk wat bedoeld wordt met de reactie dat er
geen voorwaarden zijn opgenomen in het voorontwerp waaraan landgoederen
zich behoren te houden. In ieder geval kan hierover gezegd worden dat de
landgoederen binnen het plangebied zijn vastgelegd in de bestemming Wonen Landgoed. Deze bestemming is erop gericht de cultuurhistorische waardevolle
bebouwing en de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden van de
omliggende gronden in stand te houden en te beheren. Dit is vastgelegd in
artikel 25.1 en artikel 25.2. Wonen is op het landgoed toegestaan en daar waar
sprake is van wonen is dat als zodanig geregeld. Op de landgoederen zijn tevens afwijkende functies aanwezig, zoals een landgoedwinkel, een tennisbaan
en een zwembad. Deze functies zijn nader aangeduid en mogen uitsluitend ter
plaatse van de aanduiding worden uitgeoefend. Wat betreft de toegestane
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bebouwing is aangesloten bij de bestaande situatie. De maatvoering van de
bebouwing mag niet meer bedragen dan de bestaande maatvoering op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Het aanduidingsvlak voor de rolkassen is aangepast conform de feitelijke situatie ter plaatse aan de Northgodreef.

Inspraakreactienummer 14.
Opmerking
Inspreker geeft aan dat ten onrechte is vastgesteld dat het bedrijf zou beschikken over 491.7 m² bedrijfsbebouwing in plaats van de feitelijke 612 m².
Inspreker verwijst naar de in de bijlage aangegeven werkelijke maten van de
bestaande bedrijfsbebouwing.
Inspreker geeft aan dat in het bestemmingsplan hoveniersbedrijven zijn ingedeeld onder de categorie ‘bedrijven’. Hierdoor zijn enkele bepalingen die voor
alle typen agrarische bedrijven wel gelden, niet van toepassing op hoveniersbedrijven. Dit geldt onder meer voor de bepalingen met betrekking tot plattelandswoningen en (ondergeschikte) nevenfuncties.
Inspreker geeft aan dat wens van familie van Haaster het aanbieden van Bed &
Breakfast is. De ontwikkeling past in het ruimtelijk beleid van de gemeente ten
aanzien van recreatie en toerisme, bloembollencomplex en landschap. Mogelijkheden hiertoe zijn echter niet opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan.
Namens de eigenaren van Zilkerbinnenweg 66 De Zilk verzoekt inspreker de
volgende wijzigingen aan te brengen in het ontwerpbestemmingsplan buitengebied:
-

Maximale omvang bebouwing op de locatie Zilkerbinnenweg 66 wijzigen
in 705 m² (612 m² + 15%) en aanduiding b=2 laten vervallen;

-

Mogelijkheden voor hoveniersbedrijven meer gelijk stellen aan die voor
agrarische bedrijven, m.b.t. plattelandswoningen en Bed & Breakfast;

-

Mogelijkheid toevoegen op de locatie Zilkerbinnenweg 66 om binnen de
bestaande bedrijfsbebouwing Bed & Breakfast aan te bieden met een
omvang van circa 15-20 bedden.

Gemeentelijke reactie
De maatvoering, zoals opgenomen in het ontwerp van het bestemmingsplan is
gebaseerd op de geldende rechten, zoals vastgelegd in het Bestemmingsplan
Buitengebied uit 2005 en de daaropvolgende eerste herziening. Het geldend
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recht gaat uit van 566 m² aan bedrijfsbebouwing. Dit betekent concreet dat
geen rekening is gehouden de oppervlakte van de bedrijfswoning en bijgebouwen bij de bedrijfswoning. De gemeente ziet in deze reactie geen aanleiding
deze norm naar boven toe aan te passen
Volgens de SVBP valt een hoveniersbedrijf niet onder agrarische bedrijfsactiviteiten. Aan de bestemming zijn beperktere ontwikkelingsmogelijkheden toegekend dan aan de agrarische bestemmingen. De keuze om aan bedrijven
beperktere ontwikkelingsmogelijkheden te bieden is gebaseerd op de afweging
dat het buitengebied in beginsel niet voor de vestiging en ontwikkeling van
'niet-agrarische bedrijven' bestemd is. In het verleden zijn er niet-agrarische
bedrijven ontstaan, al dan niet als gevolg van een verandering van functie van
agrarisch naar niet-agrarisch. Deze bedrijven zijn om deze reden van een concrete bestemmingsregeling voorzien. Voor Bed & Breakfast geldt dan ook dat
dit uitsluitend in de agrarische bestemmingen bij recht is opgenomen als nevenactiviteit.
Wat betreft het verzoek om binnen de bestaande bedrijfsbebouwing Bed &
Breakfast aan te bieden met een omvang van circa 15-20 bedden verwijzen we
in de eerste plaats naar de beantwoording van reactienummer zes, onder het
punt ‘Initiatieven’. Indien er sprake is van een verzoek om ander gebruik van
gronden of gebouwen, dient nader onderzoek te worden verricht. Overigens
worden er, gelet op de fase waarin het project zich thans bevindt, geen nieuwe concrete verzoeken meer in de procedure van dit bestemmingsplan meegenomen. Het in behandeling nemen van nieuwe verzoeken vergt dermate veel
tijd dat daarmee het risico wordt gelopen dat het bestemmingsplan niet op
tijd aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.
De door u beoogde ontwikkeling heeft een dermate grote ruimtelijke impact
dat opname in dit bestemmingsplan niet in de rede ligt. Dit betekent niet dat
er geen bereidheid bestaat een concreet, onderbouwd verzoek in overweging
te nemen. Indien uit een ruimtelijke onderbouwing de haalbaarheid van het
plan blijkt en er geen ruimtelijke of milieuhygiënische belemmeringen tegen
het initiatief bestaan, kan de gemeente verzocht worden aan het plan medewerking te verlenen. In dat geval wordt er voor dit plan een afzonderlijke procedure doorlopen. Inspreker wordt geadviseerd over de mogelijkheden en
haalbaarheid van het plan contact op te nemen met de gemeente.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

Geen aanpassing.

Regels

Geen aanpassing.

Verbeelding

Geen aanpassing.
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Inspraakreactienummer 15.
Opmerking
Inspreker vraagt zich af of de op 26-08-14 in gesprek met dhr. Imthorn geconstateerde onduidelijkheid op de plankaart betreffende de grens van het agrarisch bouwvlak is veranderd/aangepast zoals is toegezegd.
Inspreker verzoekt in aansluiting op het gesprek de agrarische bestemming
binnen het agrarisch bouwvlak van de woning Zilkerduinweg 337 te veranderen
in Wonen. Inspreker is van mening dat de woning buiten het bouwvlak moet
worden geplaatst. Er bestaat immers geen enkele zakelijke of familiaire band
tussen de woning Zilkerduinweg 337 en het daarachter gelegen bedrijf geeft
inspreker aan.
Gemeentelijke reactie
Aanpassing van het bouwvlak heeft reeds plaatsgevonden op basis van het
overleg op 26-08-2014.
De woning aan de Zilkerduinweg is afzonderlijk onderzocht en beoordeeld in
hoeverre aan de woning een specifieke aanduiding voor een plattelandswoning
kan worden toegekend. Deze regeling is gebaseerd op de Wet plattelandswoning die per 1 januari 2013 van kracht is. Deze wet maakt het namelijk mogelijk voormalig agrarische bedrijfswoningen aan te merken als burgerwoning. Dit
heeft twee praktische en belangrijke voordelen. Enerzijds wordt met de nieuwe regeling voorkomen dat met deze nieuwe status voor de woning de ontwikkelingsmogelijkheden

van

de

tot

de

inrichting

behorende

agrarische

bedrijfsgebouwen worden belemmerd. Anderzijds regelt de nieuwe wet dat
burgerbewoning van de voormalige bedrijfswoning is toegestaan en dat niet
langer sprake is van strijdig gebruik van de woning. In de wet is vastgelegd dat
voor dergelijke woningen de milieukwaliteitseisen dezelfde zijn als de milieukwaliteitseisen die aan een gebruikelijke agrarische bedrijfswoning, behorende
bij een inrichting, worden gesteld, alsmede de geluidsbelasting die van toepassing is op een agrarische bedrijfswoning behorende bij een inrichting, zoals in
de Wet milieubeheer is omschreven.
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen ruimtelijke of milieuhygiënische
bezwaren zijn de woning te voorzien van een aanduiding ‘plattelandswoning’.
Om deze reden is besloten in het ontwerpbestemmingsplan de woning te voorzien van deze specifieke aanduiding.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

In de toelichting is een afzonderlijke, korte onderbouwing
opgenomen, met de reden van de toekenning plattelandswoning.

Regels

In artikel 3.1 Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 wordt
een regel opgenomen ten behoeve van de plattelandswoning.

Verbeelding
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duiding voor een plattelandswoning toegekend.

Inspraakreactienummer 16.
Opmerking
Inspreker geeft aan dat voor het betreffende perceel terecht, in navolging van
feitelijk en bestaand gebruik/recht, de bestemming Bedrijf – agrarisch aanverwant is opgenomen. Het verbaast inspreker dat de omschrijving/definitie
voor ‘agrarisch aanverwant bedrijf’ niet wordt gehanteerd in het plan, maar
deze in relatie tot de hedendaagse bedrijfsvoering ernstig beperkt door de
opname van het begrip ‘agrarisch loonbedrijf’. De motivering van deze verbijzondering ontbreekt.
Verzocht wordt om de functieaanduiding voor cliënt, te wijzigen in ‘Agrarisch
aanverwant bedrijf’ overeenkomstig de definitie zoals opgenomen in de provinciale Verordening Ruimte Zuid Holland en derhalve de omschrijving ‘agrarisch loonbedrijf’ te verwijderen c.q. te vervangen door voormelde.
Voor het bedrijfsperceel is de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ opgenomen. Dit is voor agrarisch aanverwante bedrijven in strijd met de Verordening Ruimte 2014. Eveneens is niet deugdelijk gemotiveerd waarom de
uitsluiting voor dit perceel geldt. Op grond van rechtsevenredigheid blijkt dat
dit voor omliggende bedrijfspercelen niet is toegepast.
Inspreker verzoekt om voor het perceel van cliënt de functieaanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ te verwijderen, zodat voor cliënt in beginsel de toepassing van het gestelde in artikel 9.3.2. van kracht is/wordt.
Tevens verzoekt inspreker om zowel de Verbeelding voor het perceel van client door het verwijderen van de functieaanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ als de voorwaarden van artikel 9.3.2. van de Regels aan te passen.
Voor het perceel van cliënt is ten aanzien van de maximum aan bebouwing, de
oppervlakte van 1.330 m² opgenomen. Dit is in eerste instantie niet conform
bestaande oppervlakte aan legaal aanwezige bedrijfsbebouwing. De aanwezige
oppervlakte bedraagt thans 1.580 m². In het plan ontbreekt de mogelijkheid
tot uitbreiding van bebouwing gedurende de planperiode en er is sprake van
een beperking ten opzichte van het provinciaal beleid.
Inspreker verzoekt om ten behoeve van het realiseren van een (noodzakelijke)
oppervlakte aan bedrijfsbebouwing gedurende de planperiode, ten minste een
uitbreidingsmogelijkheid aan oppervlakte van bestaande bedrijfsbebouwing op
te nemen voor cliënt in casu agrarisch aanverwante bedrijven.
Om misverstanden te voorkomen benadrukt de inspreker dat “buitenopslag”
dan wel opslag van bouwstoffen (overeenkomstig bestaande regelgeving:
waaronder

het Activiteitenbesluit,

Besluit

Bodemkwaliteit, etc.)

hulp-

/afvalstoffen, vormgegeven steenachtig materiaal, metalen hulpmiddelen,
materieel/werktuigen, schaftwagens, verkeersborden, e.d. voor cliënt inherent verbonden zijn aan de activiteiten c.q. onderdeel is van de normale bedrijfsuitvoering.

Inspreker

verzoekt

dit

te

bevestigen

i.c.

in

het

850.21.01.00.00 - Verslag inspraak- en overlegreacties voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015

33

bestemmingsplan op te nemen dat “buitenopslag” voor ten minste cliënt toegestaan is en blijft.
Cumelabedrijven, waaronder cliënt, worden op grond van de SBI-codering onder andere aangemerkt als ‘016 loonbedrijf: dienstverlening akker-/tuinbouw
(b.o. > 500 m²), 024 Dienstverlening aan bosbouw, 773 Verhuur van machines/werktuigen, 4312 Grondverzet’(aannemersbedrijven met werkplaats). Al
deze activiteiten zijn/worden als milieucategorie 3.1 aangemerkt. Inspreker
verzoekt het aspect op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan.
Bijgesloten bij de inspraakreactie is een weergave, welke als integraal onderdeel van deze inspraakreactie dient te worden beschouwd, van de algemeen
relevante planologische kenmerken voor cumelabedrijven (ondernemingen,
specialisten in groen, grond en infra, die werkzaamheden verrichten met mens
en materiaal voor derden) i.c. het bedrijf van cliënt. Derhalve dienen deze als
ingelast te worden beschouwd.
Gemeentelijke reactie
In artikel 9 lid 1 onder a is opgenomen dat onder Bedrijf - Agrarisch aanverwant wordt verstaan: agrarisch hulp- en/of loonbedrijven. Dit betekent wat
betreft de begripsbepaling onder andere dat teruggevallen wordt op het begrip
‘agrarische hulpbedrijf’, te weten: ‘een bedrijf dat rechtstreeks ten dienste
staat van agrarische bedrijven en gericht is op het opslaan van goederen en
het leveren van goederen en/of diensten aan agrarische bedrijven (agrarische
handels- en exportbedrijven daaronder niet begrepen)’. Van de door inspreker
genoemde beperking dat uitsluitend een agrarisch loonbedrijf uitgeoefend mag
worden is dan ook geen sprake.
In de Verordening Ruimte is aangegeven dat ten hoogste één bedrijfswoning is
toegestaan, voor zover dat noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering. Dit is uitdrukkelijk geen verplichting richting gemeenten om een bedrijfswoning toe te staan. Het bestemmingsplan legt dan ook in beginsel de
geldende planologische mogelijkheden vast. In het geldend bestemmingsplan is
voor het betreffende perceel geen mogelijkheid om een bedrijfswoning te
realiseren bij recht. Daar is wederom bij aangesloten. In artikel 9.3.2 is een
afwijkingsbevoegdheid opgenomen om een eerste bedrijfswoning te kunnen
realiseren. Inspreker motiveert niet of daaraan voldaan kan worden.
Terecht merkt inspreker op dat er sprake is van een verschil in oppervlaktenormen. Onderzocht is hoe dit verschil is te verklaren. Nameting heeft uitgewezen dat ter plaatse 1.617 m2 aan bebouwing aanwezig is. Uit bestudering
van de bouwdossiers is af te leiden dat al in het vorige plan sprake was van een
verschil. De maximum oppervlakte in het bestemmingsplan is aangepast de
feitelijke situatie.
In artikel 8.4 (bestemming Bedrijf – Agrarisch aanverwant) in het voorontwerp
bestemmingplan Buitengebied Noordwijkerhout is bepaald dat het verboden is
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de gronden buiten het bouwvlak te gebruiken of te laten gebruiken voor de
opslag van goederen. Dit betekent dat binnen het bouwvlak opslag van goederen is toegestaan. Dit is ruimer dan de geldende regeling in het bestemmingsplan Buitengebied waarbinnen de bestemming Agrarisch aanverwante
doeleinden (AD) is bepaald dat het verboden is de gronden met de bestemming
AD(z) te gebruiken of te laten gebruiken voor de opslag van goederen.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Op het perceel Zilkerduinweg 372 is de aanduiding maximum oppervlakte gewijzigd in 1.617 m2.

Inspraakreactienummer 17.
Opmerking
Inspreker geeft aan dat zijn perceel grenst aan het bollenveld waarop de heer
Vink 3 villa’s mag bouwen na een uitspraak van de Raad van State d.d. 29 mei
2013. Inspreker heeft destijds kosten noch moeite gespaard om aan te tonen
dat de versleping van de bouwrechten van de voormalige camping Dijk en Burg
naar het door Vink aangekochte bollenveld in strijd is met twee provinciale
verordeningen, alsmede ook met de “Integrale Ruimtelijke Structuurvisie
Noordwijk 2030”. Ook het gemeentebestuur van Noordwijkerhout zelf heeft in
het coalitieakkoord 2010-2014 verklaard dat bollengrond en open landschappen
blijven behouden en het groene karakter wordt versterkt.
In het nu ter inzage liggende voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied zijn
niet alleen de bouwrechten van de heer Vink verhuisd, maar is tevens de bestemming “landgoed” verhuisd naar het bollenveld.
Inspreker verzoekt om antwoord op de volgende vragen:
Wat zijn de consequenties van deze bestemmingsplanwijziging op de korte en
lange termijn voor het gebied tussen het Westeinde en de Gooweg. Voor landgoederen gelden andere wetten. Wat zijn de juridische consequenties? Inspreker geeft aan dat de noodzaak van de bestemmingsplanwijziging van de
bouwlocatie van de heer Vink niet is onderbouwd. Wat zijn de voordelen en
wat

zijn

de

nadelen?

Voor

wie

geldt

het?

Welke

juridische

(bouw)mogelijkheden worden hier gecreëerd voor de heer Vink, mogelijk in
strijd met de belangen van andere omwonenden?
Gemeentelijke reactie
Landgoed Dyckenburg is niet opgenomen in het bestemmingsplan. Van enige
wijziging in dit bestemmingsplan is dan ook geen sprake. De verder gestelde
vragen zijn daarmee ook niet relevant voor dit bestemmingsplan.
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Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Geen aanpassingen.

Inspraakreactienummer 18.
Opmerking
Inspreker verzoekt om aan de agrarische bedrijfswoning een burgerbestemming
te geven. Van de functie van een agrarische bedrijfswoning is al 25 jaar geen
sprake meer van i.v.m. de verkoop van het agrarische bedrijf. Daar komt bij
dat de woning in de lintbebouwing staat aan de ’s-Gravendamseweg.
Gemeentelijke reactie
De woning aan de ’s-Gravendamseweg is afzonderlijk onderzocht en beoordeeld in hoeverre aan de woning een specifieke aanduiding voor een plattelandswoning kan worden toegekend. Deze regeling is gebaseerd op de Wet
plattelandswoning die per 1 januari 2013 van kracht is. Deze wet maakt het
namelijk mogelijk voormalig agrarische bedrijfswoningen aan te merken als
burgerwoning. Dit heeft twee praktische en belangrijke voordelen. Enerzijds
wordt met de nieuwe regeling voorkomen dat met deze nieuwe status voor de
woning de ontwikkelingsmogelijkheden van de tot de inrichting behorende
agrarische bedrijfsgebouwen worden belemmerd. Anderzijds regelt de nieuwe
wet dat burgerbewoning van de voormalige bedrijfswoning is toegestaan en dat
niet langer sprake is van strijdig gebruik van de woning. In de wet is vastgelegd
dat voor dergelijke woningen de milieukwaliteitseisen dezelfde zijn als de
milieukwaliteitseisen die aan een gebruikelijke agrarische bedrijfswoning,
behorende bij een inrichting worden gesteld, alsmede de geluidsbelasting die
van toepassing is op een agrarische bedrijfswoning behorende bij een inrichting, zoals in de Wet milieubeheer is omschreven.
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen ruimtelijke of milieuhygiënische
bezwaren zijn de woning te voorzien van een aanduiding ‘plattelandswoning’.
Om deze reden is besloten in het ontwerpbestemmingsplan de woning te voorzien van deze specifieke aanduiding.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

In de toelichting is een afzonderlijke, korte onderbouwing
opgenomen, met de reden van de toekenning plattelandswoning.

Regels

In artikel 4.1 Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 wordt
een regel opgenomen ten behoeve van de plattelandswoning.

Verbeelding

Aan het perceel ’s-Gravendamseweg 47a is een specifieke
aanduiding voor een plattelandswoning toegekend.
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O v e r l e g r e a c t i e s

1. Provincie Zuid-Holland
Opmerking

Provincie Zuid-Holland merkt op dat het plan Buitengebied 2015 van Noordwijkerhout onvoldoende rekening houdt met de betrokken provinciale belangen,
welke zijn vastgelegd in de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening 2014. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen uit het bestemmingsplan:
-

Landgoedbiotoop:
In artikel 25 wordt de bestemming ‘landgoed’ vastgelegd. In dat artikel
worden ook bouwmogelijkheden toegestaan. Zoals dit artikel daarmee
omschreven wordt, is het in strijd met artikel 2.3.6 van de Verordening
Ruimte. Bebouwing is namelijk alleen toegestaan als de waarden van de
landgoedbiotoop niet worden aangetast en als er een beeldkwaliteitsparagraaf wordt opgenomen waarin de kenmerken en waarden van de
landgoedbiotoop zijn beschreven. Een dergelijke koppeling en een dergelijke beeldkwaliteitsparagraaf ontbreken bij dit plan.

-

Monumenten:
Monumenten zijn op de kaart aangeduid met ‘cultuurhistorisch waardevolle gebouwen’ (zie artikel 35.6). Een lijst met waardevolle gebouwen
en monumenten in relatie tot de toelichting en de verbeelding ontbreekt echter, wat onduidelijkheid geeft over de bescherming hiervan.

-

Molenbiotoop:
In artikel 37.1 is de Molenbiotoop opgenomen. Dit artikel is in strijd met
artikel 2.3.5 van de Verordening Ruimte. Ten eerste ontbreekt het onderdeel ‘beplanting’ (in de Verordening Ruimte gaat het om bebouwing
en beplanting, in 37.1 is het alleen maar bebouwing) en ten tweede is
artikel 37.1 lid c.2 als afwijkingsmogelijkheid niet toegestaan volgens
artikel 2.3.5 lid 2 van de Verordening Ruimte. Dit artikel 37.1 lid c.2
moet dus geschrapt worden.

Gemeentelijke reactie
Landgoedbiotoop:
Artikel 25 betreft een conserverende regeling (herbestemming conform artikel
2.3.6 voor bestaande bebouwing van het landgoed). Er worden geen nieuwe
ontwikkelingen toegestaan, zoals bedoeld in artikel 2.3.6 van de Verordening.
Een beeldkwaliteitsplan wordt gelet op de afwezigheid van bouwmogelijkheden dan ook niet noodzakelijk geacht.
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Monumenten:
De rijks- en gemeentelijke monumenten zijn inderdaad op de kaart aangeduid
met ‘cultuurhistorisch waardevolle gebouwen’. De opmerking dat onvoldoende
rekening wordt gehouden met de betrokken provinciale belangen, vanwege het
ontbreken van een lijst met waardevolle gebouwen en monumenten in de toelichting hetgeen naar het oordeel van de provincie tot onduidelijkheid leidt
over de bescherming hiervan, begrijpt de gemeente niet. In het plan is naar
mening van de gemeente de bescherming van de monumenten, zoals aangeduid op de verbeelding, voldoende toegelicht. Het opnemen van een lijst in de
toelichting of als een bijlage heeft geen toegevoegde waarde. Eerder ontstaat
het gevaar dat de lijst niet overeenkomt met de op de verbeelding aangeduide
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, hetgeen juist leidt tot vragen en
onduidelijkheden. De verbeelding is in combinatie met de regels in het plan
bindend en geeft voldoende zekerheid. De toelichting bevat voldoende informatie over de status van de aangeduide monumenten.
Molenbiotoop:
De regeling voor de molenbiotoop is aangepast op basis van artikel 2.3.5 van
de Verordening Ruimte.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

In de toelichting is nader gemotiveerd dat het provinciale
beleid voor landgoedbiotopen niet van toepassing is.

Regels

De regels zijn aangepast aan de provinciale verordening
voor het aspect molenbiotoop door aanpassingen in artikel 37.2 (vrijwaringszone – molenbiotoop) conform artikel
2.3.5 van de Verordening Ruimte en het schrappen van
artikel 37.1 lid c.2.

Verbeelding

Geen aanpassing.

2. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
Opmerking
Rijkswaterstaat ziet geen aanleiding om te reageren op dit plan, aangezien het
geen relatie heeft met de kustzone, het hoofd(vaar)wegennet en hoofdwatersysteem.
Gemeentelijke reactie
De gemeente neemt de opmerking voor kennisgeving aan.
Er zijn derhalve geen aanpassingen in het bestemmingsplan.
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3. Brandweer Hollands Midden
Opmerking
Het voorgelegde bestemmingsplan geeft de Veiligheidsregio Hollands Midden
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen in het kader van het aspect
externe veiligheid. Brandweer Hollands Midden stelt dat de bereikbaarheid en
de bluswatervoorziening voldoet aan de geldende praktijklijnen.
Gemeentelijke reactie
De gemeente neemt de opmerking voor kennisgeving aan.
Er zijn derhalve geen aanpassingen in het bestemmingsplan.

4. Gasunie
Opmerking
Gasunie merkt op dat de op de verbeelding de belemmeringenstrook (dubbelbestemming Leiding – Gas) te breed is. Wettelijk is het voldoende om de belemmeringenstrook te beperken tot een zone van 4 m ter weerszijden van de
leiding (dit geldt ook voor de RTL leiding, gelegen langs zuidoost van het plangebied). Gasunie verzoekt om de breedte van deze belemmeringenstrook terug
te brengen tot de hierboven genoemde afstand.
Voorts verzoekt de Gasunie om van de door haar aangewezen vier locaties op
de verbeelding (bijgevoegd) het bouwvlak aan te passen, zodat dit buiten de
belemmeringenstrook (dubbelbestemming Leiding – Gas) komt te liggen. De
daadwerkelijke locatie van het bouwwerk ligt buiten de belemmeringenstrook
van de aardgastransportleiding. Op basis van het Besluit externe veiligheid
buisleidingen in combinatie met het artikel ‘Leiding – Gas’ is het in principe
niet toegestaan (nieuwe) bouwwerken binnen de belemmeringenstrook te realiseren.
Op de verbeelding is verder te zien dat er ontwikkelingen boven de gasleiding
mogelijk worden gemaakt. Gasunie verzoekt om over de mogelijke consequenties van de voorgestelde ontwikkeling en eventueel te treffen maatregelen in
overleg te gaan met haar tracébeheerder. Tot uit dit overleg het tegendeel
blijkt, kan Gasunie niet instemmen met deze ontwikkeling binnen de belemmeringenstrook.
Als laatste punt geeft Gasunie aan dat het Gasontvangststation (GOS) niet de
juiste aanduiding en ook niet een volwaardig artikel heeft. Het GOS is in het
bestemmingsplan opgenomen als ‘Maatschappelijk’ met de aanduiding “Nutsvoorziening”. Graag zou Gasunie de bestemming willen wijzigen in ‘Bedrijf –
Gasontvangstation’. Het beleid van Gasunie Transport Services (verder: Gasunie) is namelijk om binnen bestemmingsplannen gasontvangstations op een
eenduidige en uniforme wijze te bestemmen. Gelet hierop en op de veilig-
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heidsaspecten (veiligheidsafstanden uit het Activiteitenbesluit, bedrijfszeker
gastransport en veiligheid van personen, goederen en milieu in de directe omgeving) die gelden voor dit GOS, verzoekt Gasunie om het GOS en de daarbij
behorende gronden afzonderlijk te bestemmen als ‘Bedrijf - Gasontvangstation’ (verbeelding en regels). Voor de regels kan gebruik worden gemaakt van
het door Gasunie bijgevoegde tekstvoorstel.
Gemeentelijke reactie
De breedte van de belemmeringenstrook wordt aangepast op basis van de reactie van de Gasunie.
Door opname van de dubbelbestemming Leiding – Gas vindt adequate bescherming plaats van de daarbinnen gelegen gronden. Echter, een nadere belangenafweging heeft plaatsgevonden voor de situaties waar overlap is met de door
de Gasunie aangegeven bouwvlakken.
–

De woonbestemmingen Leidsevaart 172 en ’s-Gravendamseweg 1 worden
zodanig aangepast dat ter plaatse van de dubbelbestemming Leiding –
Gas de bestemming gewijzigd wordt in Tuin. Dit leidt niet tot onevenredige bouwbeperkingen voor de eigenaren van de gronden.

–

Ditzelfde geldt voor de bedrijfsbestemming aan de Leidsevaart 175.
Voor dit perceel wordt het bouwvlak verkleind ter plaatse van de overlap met de dubbelbestemming Leiding – Gas.

–

Voor de Horecabestemming aan de Leidsevaart 171 is een bouwvlak
opgenomen met een bebouwingspercentage van 100%. Dit bouwvlak is
opgenomen conform het geldende bestemmingsplan. De gemeente wil
niet dat ondernemers onevenredig door het nieuwe bestemmingsplan
kunnen worden beperkt. Om geen afbreuk te doen aan bestaande rechten worden de mogelijkheden niet aangepast. Tot slot wil de gemeente
verzoeken ten aanzien van planschade voorkomen of anders vooraf doorleggen naar de Nederlandse Gasunie.

De genoemde ontwikkelingen betreffen een deel van de hoogspanningsverbinding en een aanduiding voor een bestaande rolkas. In beide gevallen is sprake
van reeds planologische en feitelijk aanwezige functies. De bijbehorende
bouwmogelijkheden conflicteren verder ook niet met de functie van de gasleiding.
Ingestemd kan worden met de wijziging van de bestemming voor het Gasontvangstation. De bestemming wordt gewijzigd in Bedrijf – Gasontvangstation.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

Geen aanpassing.

Regels

De bestemming Bedrijf – Gasontvangstation wordt opgenomen in de regels. De regeling wordt inhoudelijk afgestemd

conform

het

voorstel.

Tevens

is

de

gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – gasontvangstation’
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in de verbeelding opgenomen waarbij rondom de bestemming een (beschermende) zone van 15 m wordt opgenomen.
Verbeelding

De breedte van de belemmeringenstrook van de gasleiding wordt aangepast.
De

woonbestemmingen

Leidsevaart

172

en

’s-

Gravendamseweg 1 worden zodanig aangepast dat ter
plaatse van de dubbelbestemming Leiding – Gas de bestemming gewijzigd wordt in Tuin. Overlap van het
bouwvlak Leidsevaart 175 met de dubbelbestemming
Leiding – Gas komt te vervallen.
De bestemming van het Gasontvangstation wordt gewijzigd in Bedrijf – Gasontvangstation. Tevens is de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – gasontvangstation’ in de
verbeelding opgenomen

5. Hoogheemraadschap van Rijnland
Opmerking
Hoogheemraadschap van Rijnland vraagt aandacht voor het eenduidig bestemmen van water in de bollengebieden in de Duin- en Bollenstreek waaronder het
buitengebied in de gemeente Noordwijkerhout. Het uitgangspunt hierbij is dat
"primair water" - zoals vastgelegd in de Legger van Rijnland – als water bestemd zal (blijven) worden, alsmede dat het zogenaamd "overig" water - zoals
vastgelegd in de Legger van Rijnland - onderdeel is c.q. wordt van de Ab (bollengrond) bestemming. In het kader van het streven naar minder regeldruk en
kortere (snellere) procedures, maar ook vanuit het oogpunt van de modernisering van de Greenport en het teelareaal, is het wenselijk om ten behoeve van
aanpassingen in het hoofdwatergangenstelsel te streven naar een flexibele
regeling.
Gemeentelijke reactie
In het bestemmingsplan zijn de primaire watergangen en de watergangen die
in het geldende bestemmingsplan als Water waren bestemd voorzien van de
bestemming Water. Daarnaast is in de bestemmingsplanomschrijving van de
agrarische bestemmingen aangegeven dat deze gronden tevens zijn bestemd
voor Water op perceelsniveau. Als aanpassingen aan het watersysteem ten
dienste zijn van de agrarische bestemming is dit bij recht mogelijk. Indien er
sprake is van uitbreiding van watergangen waarbij de bestemming wordt gewijzigd naar Water is er sprake van een functiewijzing en gaat dit ook ten
koste van het areaal bollengrond. Ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben
voor de omvang en het gebruik van het bollenareaal in bestemmingsplannen
kunnen alleen mogelijk worden gemaakt via afwijking of wijziging. Verder is
aangegeven dat als voorwaarde daarbij geldt dat vooraf een privaatrechtelijke
overeenkomst wordt gesloten inzake bollengrondcompensatie. Het is dan ook
niet wenselijk om water in het algemeen toe te staan binnen de agrarische
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bestemming. Gezien het aspect bollengrondcompensatie is het niet mogelijk
om de ontwikkeling procedurevrij op te nemen in het bestemmingsplan. Wel
wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de procedure te verkorten.
Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

De toelichting bevat een motivering van de keuze om een
wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor functieverandering van agrarische gronden naar water.

Regels

Onderstaand artikel wordt toegevoegd aan de algemene
wijzigingsregels:
39.3

Wijzigen naar water

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemmingen zoals opgenomen in hoofdstuk twee te wijzigen in de bestemming Water, met inachtneming van de
volgende voorwaarden:
a.

een besluit tot planwijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de betrokken gronden in eigendom
zijn overgedragen aan de waterbeheerder of contractueel afspraken zijn gemaakt over de wateraanleg;

b.

er mogen geen onevenredige beperkingen ontstaan
als gevolg van de wijziging voor omringende bestaande bestemmingen;

c.

wijziging wordt niet toegepast alvorens, mits noodzakelijk, een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de bollengrondcompensatie.

Verbeelding
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Geen aanpassing.
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4

A m b t s h a l v e

w i j z i g i n g e n

Naast de inspraak en het vooroverleg zijn er ook enkele andere zaken en
ontwikkelingen die aanleiding geven het ontwerp ambtshalve aan te passen. In dit hoofdstuk is voor de regels en/of de verbeelding in willekeurig
volgorde een overzicht gegeven van deze ambtshalve aanpassingen.
–

De bestemming van de gronden rond het plangebied Oosterduinsemeer
zijn gewijzigd in de bestemming Agrarisch-Bollenteelt-Bollenzone 1,
omdat de inrichting van het gebied weinig afwijkt van de overige gronden met deze bestemming en de gemeente er het beleid ‘nee, tenzij’
op van toepassing acht.

–

De uitkomsten van de effectbeoordelingen in het MER hebben aanleiding
gegeven de regels op twee punten aan te passen, namelijk:
1. voor de veehouderijen in het plangebied is een regeling opgenomen
dat de stikstofemissie niet mag toenemen ten gevolge van de bestaande emissie. Daarnaast wordt een beperkte toename van de
emissie toegestaan mits deze onder de grenswaarde uit de PAS blijft.
De effecten van ontwikkelingen onder de grenswaarde zijn in een
overkoepelende landelijke Passende Beoordeling onderzocht (Passende beoordeling over het programma aanpak stikstof 2015-2021
Ministerie van Economische Zaken/Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, 10 januari 2015);
2. tevens zijn maatregelen opgenomen om negatieve effecten van verdroging tegen te gaan: In een zone van 1.000 m rond het Natura
2000-gebied Kennemerland-Zuid mag het sloot- en greppelpatroon
niet worden gewijzigd. Tevens mag er geen nieuwe drainage worden
aangelegd en is diepploegen niet toegestaan.
In de toelichting is een korte verantwoording met een verwijzing naar
het ontwerpplanMER opgenomen. Het ontwerpplanMER is als bijlage bij
de toelichting gevoegd.

–

Ter hoogte van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Noordwijkerhout, sectie A 3678 aan de Zilkerduinweg De Zilk, is een agrarisch bouwvlak verwijderd. Ter compensatie is ter hoogte van de Pilarenlaan,
perceel kadastraal bekend Gemeente Noordwijkerhout, sectie C nummer 2286, een woonbestemming toegevoegd, teneinde er de bouw van
een ‘greenportwoning’ mogelijk te maken.

–

In het afgelopen jaar ontving de gemeente een vijftal verzoeken om
medewerking te verlenen aan het toekennen van een aanduiding ‘plattelandswoning’ aan een voormalig agrarische bedrijfswoning. Deze verzoeken zijn allen onderzocht en beoordeeld of na toekenning er geen
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sprake is van een aantasting van een goed woon- en leefklimaat voor de
bewoners van deze woning. De resultaten van dit onderzoek en de beoordeling zijn als een afzonderlijke bijlage bij het ontwerp van het bestemmingsplan voor het buitengebied gevoegd. De volgende vijf
percelen met een bedrijfswoning zijn in het ontwerp voorzien een specifieke aanduiding voor een plattelandswoning:

–

-

Delfweg 70;

-

’s-Gravendamseweg 47a;

-

Leidsevaart 58;

-

Oosterduinen 14;

-

Zilkerduinweg 339.

In het plan is rekening gehouden met een uitbreiding van recreatiepark
Dunimar. De toelichting is aangepast met een nadere onderbouwing en
uitgebreid met een afzonderlijk rapportage dat als bijlage bij de toelichting is gevoegd.

–

Het perceel aan de Zeestraat 50 is verwijderd uit het bestemmingsplan.
Voor dit perceel vindt een ontwikkeling plaats, waarvoor een afzonderlijke procedure wordt doorlopen.

–

Het bouwvlak op het perceel sectie B 4359 nabij de Herenweg en Robijnslaan is in het voorontwerpbestemmingsplan ten onrechte niet opgenomen. Het bouwvlak is alsnog opgenomen overeenkomstig het
bestemmingsplan Buitengebied, eerste herziening. Een aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ is opgenomen om de realisatie van een bedrijfswoning te voorkomen.

–

Voor het perceel aan de Westeinde 94 is een omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van de zolder voor kantoordoeleinden. Voor het
perceel is een aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – 1’. De
omschrijving van de bestemming/aanduiding voor het perceel is met het
gebruik van de zolder voor kantoordoeleinden uitgebreid.

–

Voor het perceel aan de Leidsevaart 115 is een bestemming Maatschappelijk opgenomen. Een bestemming Bedrijf is gelet op de SVBP beter
passend bij de bedrijfsactiviteiten. Voor het perceel is daarom een bestemming Bedrijf opgenomen met de aanduiding ‘specifieke vorm van
maatschappelijk - diergeneeskundige kliniek'. De bouwmogelijkheden
blijven ongewijzigd. De aanduiding ‘bedrijfswoning’ komt te vervallen.
In de bestemming Bedrijf is het bestaande aantal bedrijfswoning toegestaan.

–

In paragraaf 4.2.2.17 van de toelichting is de verkeerde oppervlakte
voor aan-huis-gebonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten opgenomen. De paragraaf is hierop aangepast.

–

De onherroepelijk wijzigingsplan voor Westeinde 86 en 88 zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

–

Voor het perceel aan de Pilarenlaan 48 is het bouwvlak niet overgenomen overeenkomstig het wijzigingsplan Pilarenlaan en Langevelderweg
37a. Een gedeelte van het bouwvlak behoort bij het perceel Pilarenlaan
48. Dit is alsnog hersteld.
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–

De bestemming Bedrijf Vlashoven 20 is gewijzigd in de bestemming Wonen.

–

Voor het overige is de toelichting op vele punten geactualiseerd en aangepast.

850.21.01.00.00 - Verslag inspraak- en overlegreacties voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015

45

Colofon
Opdrachtgever
Gemeente Noordwijkerhout
Contactpersoon
De heer G. Imthorn

Rapport
BügelHajema Adviseurs B.V.
Projectleiding
BügelHajema Adviseurs B.V.
De heer drs. J.W. Bomhof
Projectnummer
850.21.01.00.00

BügelHajema Adviseurs bv
Bureau voor Ruimtelijke
Ordening en Milieu BNSP
Utrechtseweg 7
Postbus 2153
3800 CD Amersfoort
T 033 465 65 45
F 033 461 14 11
E amersfoort@bugelhajema.nl
W www.bugelhajema.nl
Vestigingen te Assen,
Leeuwarden en Amersfoort

Buitengebied 2015(vastgesteld)

Bijlage 6 PlanMER buitengebied Noordw ijkerhout

518

NL.IMRO.0576.BP201400028-0003

Memo
Opdrachtgever: gemeente Noordwijkerhout

projectnummer:

Aan:

commissie MER

Van:
Onderwerp:

Tanja Casimir
Beantwoording vragen commissie m.e.r. over MER Buitengebied Noordwijkerhout

Datum:

04-02-2016

De commisie m.e.r. heeft tijdens en na het bezoek aan de gemeente Noordwijkerhout de volgende
aanvullende vragen gesteld:
1.

De beoordeelde documenten, waaronder het MER, geven een onvoldoende beeld van de aantallen en de actuele omvang van de bollenteeltbedrijven. Daardoor is ook onduidelijk welke
theoretische ruimte voor groei het plan biedt, met name voor het aanleggen van (verwarmde)
ondersteunende kassen. In potentie zou die groei kunnen leiden tot toenemende emissie en
depositie, met voor de natuur mogelijk significante gevolgen. Inzicht in de potentiële groei en
de eventuele gevolgen ontbreekt.

2.

Het MER moet de cumulatieve gevolgen van de onderscheiden onderdelen van het plan beschrijven. De beschrijving van de cumulatieve gevolgen van stikstofemissies voor de natuur
beperkt zich nu tot de gevolgen van de veeteelt- en glastuinbouwbedrijven. De bijdrage van
Dunimar en de eventuele bijdrage van de bollenteeltbedrijven (zie vorige punt) ontbreekt nu.
Deze bijdragen dienen te worden meegenomen in een totaalberekening met Aerius over de
wijziging in de depositie door alle emissietoenames die het bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt.

3.

Tijdens het bezoek werd gevraagd naar meer informatie over de waterkwaliteit.

In deze memo geven wij aanvullende informatie ten aanzien van deze drie punten.
1. Actuele omvang agrarische bedrijven
Gevraagd is om het aantal bedrijven in beeld te brengen.
In het MER zijn in het hoofdstuk landschap de bouwvlakken in beeld gebracht in combinatie met de
aanwezige panden. Dit geeft een ruimtelijk beeld van de verdeling van bouwvlakken over het
plangebied en de huidige bebouwing binnen de bouwvlakken. In deze aanvulling wordt daarom
volstaan met de cijfermatige gegevens:


Het totale oppervlak met de bestemming Agrarisch – Bollenteelt (1 en 2) omvat circa 1220
ha.



Binnen deze bestemming zijn 216 bouwvlakken aanwezig met een totaal oppervlak van
178 ha. Dit betreft deels aan elkaar gekoppelde bouwvlakken.



Binnen 162 bouwvlakken is de bouw van ondersteunend glas mogelijk.



Het oppervlak huidige bebouwing bedraagt circa 82 ha.



In het plangebied zijn twee veehouderijen aanwezig: een paardenhouderij en een koeienbedrijf. In het MER(par. 2.3) is een kaartje opgenomen met de ligging van de veehouderijbedrijven.



In het plangebied zijn 12 bedrijven aanwezig waar kassen aanwezig zijn en/of gebouwd
mogen worden. De ligging van deze bedrijven is in het MER aangegeven op kaart (par.
2.3). Het huidige en maximale oppervlak is hieronder opgenomen

Locatie

Huidig Oppervlakte (m²)

Maximaal oppervlakte (m2)

’t Hoogtlaan 15

4.557

10.000

Boekhorsterweg 3

3562

10.000

Boekhorsterweg 6a

10.000

10.000

Herenweg 160

7.010

10.000

Herenweg 214

2906

6.537

Herenweg 230a

0

4.024

Maandagsewetering 194

11.713

11.713

Pilarenlaan 77

5149

9.346

Robijnslaan 41

3.847

10.000

Robijnslaan 46

10.513

10.513

Schippersvaartweg 26

5.589

9.187

Westeinde 32

11.273

11.273

2.

Stikstofdepositie ten gevolge van Dunimar en ondersteunend glas .

Voor de invloed van Dunimar en van ondersteunend glas zijn aanvullende berekeningen uitgevoerd.
Ten aanzien van ondersteunend glas zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
-

alle bouwvlakken zijn geselecteerd waar ondersteunend glas is toegestaan.

-

Per bouwvlak is uitgegaan van de maximale bouw van 3000 m 2 ondersteunend glas, tenzij het oppervlak van het bouwvlak minder is. In dat geval is het oppervlak van het
bouwvlak meegenomen. Daarbij is dus uitgegaan van een worstcase waarbij al het ondersteunende glas verwarmd wordt.

-

De bouwvlakken van minder dan 1000 m2 zijn niet meegerekend, omdat de realisatie
van ondersteunend, verwarmd glas in een dergelijk klein bouwvlak niet reëel wordt geacht.

Naast de nieuwe berekeningen is de eerder uitgevoerde berekening opnieuw uitgevoerd met de
nieuwe versie van Aerius. Met de Aerius-berekening wordt het hoogste projectverschil in beeld
gebracht: dit betreft de hoogste toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie op enig punt binnen een Natura 2000 gebied. De Aeriusberekeningen zijn toegevoegd als
bijlage.
Uit de Aeriusberekeningen komt naar voren dat:


Maximale invulling van de bouwvlakken van grondgebonden agrarische bedrijven en de glastuinbouwbedrijven in het N2000-gebied Kennemerland Zuid leidt tot een hoogste projectverschil van 37,05 mol/ha/jr N.
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De individuele bijdrage van Dunimar leidt tot een hoogste projectverschil van 0,32
mol/ha/jr N. Dit is een iets andere uitkomst dan in de Voortoets was opgenomen, veroorzaakt
door gebruikmaking van een ander rekenmodel, maar dit leidt niet tot een andere conclusie.
De totale stikstofdepositie ten gevolge van Dunimar bedraagt 0,75 mol-ha-jr N. Hiermee is de
ontwikkeling niet vergunningplichtig.



De ontwikkeling van Dunimar in cumulatie met de maximale ontwikkeling van veehouderijen
en glastuinbouw leidt tot een bijdrage aan het hoogste projectverschil van slechts
0,01 mol/ha/jr N.



Een maximale invulling van het gebied met ondersteunend verwarmd glas, in cumulatie met
de hiervoor genoemde uitbreiding van veehouderijen, glastuinbouw en Dunimar, leidt tot een
hoogste projectverschil van 38,84 mol/ha/jr N. De bijdrage van het ondersteunend glas aan
het hoogste projectverschil bedraagt dus 1,79 mol/ha/jr N. In het kader van de per 1 juli 2015
ingevoerde PAS regeling is ook in de overbelaste gebieden een toename van 0,05 mol
N/ha/jaar toelaatbaar. Daarboven zijn deposities niet zonder meer toelaatbaar. Om een beter
inzicht te krijgen of individuele ontwikkelingen kunnen leiden tot een stikstofdepositie, die
groter is dan 0,05 mol, is een afzonderlijke berekening uitgevoerd voor de effecten van 1
bouwvlak dat zeer dicht tegen het Natura 2000 gebied aan ligt. Hieruit komt naar voren dat de
realisatie van verwarmd ondersteunend glas op deze locatie leidt tot een stikstofdepositie ter
plaatse van het Natura 2000 gebied van 0,23 mol/ha/jr. Om deze reden wordt voorgesteld in
het bestemmingsplan een aanvullende regeling op te nemen waarmee wordt vastgelegd dat
verwarmd ondersteunend glas uitsluitend is toegestaan indien kan worden aangetoond dat deze ontwikkeling past binnen de ruimte die hiervoor binnen het PAS wordt geboden (0,05 mol).

3. Waterkwaliteit
Watersysteemkwaliteit en ecologie
Het waterschap ‘Hoogheemraadschap van Rijnland’ is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Om deze reden verricht het waterschap regelmatig metingen om de waterkwaliteit te controleren. Deze metingen laten zien hoe het met de waterkwaliteit in het watersysteem
gesteld is en hoe de waterkwaliteit zich in de tijd ontwikkelt. Het verrichten van deze metingen
naar de kwaliteit van het water is overigens een wettelijke plicht voor het waterschap. Deze plicht
komt onder andere voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
De KRW gaat uit van de stroomgebiedsbenadering en de Europa-brede aanpak om de chemische en
ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Het beheergebied van het waterschap is onderdeel van
het stroomgebied Rijn-West.
Het waterschap bemonstert maandelijks op ruim 120 plaatsen in het beheergebied oppervlaktewateren om de kwaliteit te controleren. Na analyse in een laboratorium worden de resultaten getoetst aan landelijke en Europese normen. De informatie die met de metingen verzameld wordt,
laat zien hoe het met de waterkwaliteit en ecologie in het watersysteem gesteld is en hoe zich dit
in de tijd ontwikkelt.
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Uit de metingen blijkt dat de kwaliteit van het water in het plangebied onder druk staat. De oorzaken voor deze druk zijn verschillend van aard en niet allen relevant voor het PlanMER. In het
kader van het bestemmingsplan zijn de volgende aspecten van belang en vervolgens toegelicht:


hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (meststoffen);



verzilting.

Hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten
Te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (fosfaat) in het oppervlaktewater veroorzaken een slechte waterkwaliteit. Uit de afbeelding ‘Waterkwaliteit fosfor in plangebied
Bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout’ blijkt de slechte waterkwaliteit in het plangebied. Van de acht meetpunten in het plangebied geven er drie een kleine verbetering van de kwaliteit aan (kleine trend).
Nutriënten
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 2015 een studie gepubliceerd waarin antwoord is
gegeven op de bijdrage van nutriënten in de kwaliteit van het oppervlaktewater:
1.

hoe groot is de P belasting voor een representatief bollenperceel?

2.

welke (nieuwe) maatregelen kunnen worden genomen om hier iets aan te doen?

Uit de studie blijkt dat in het algemeen kan worden gesteld dat bij de bron de hoogste nutriëntenconcentraties voorkomen. Hierdoor kunnen nutriënten het meest effectief bij de bron verwijderd
worden. De inzet beperkt zich, uit kosten oogpunt dan wel tot een beperkt aantal bronnen.
De onderzochte maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren door middel van vermindering
van nutriënten zijn alle effectgerichte maatregelen. Er kunnen echter ook brongerichte of procesgerichte maatregelen worden toegepast. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van fosfaatarme
organische meststoffen.
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Afbeelding ‘Waterkwaliteit fosfor in plangebied Bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout’
Uitkomst van de studie is dat zowel bron- als effectgerichte maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit op dit punt te verbeteren. Het verschil in bijdrage tussen de voorgestelde maatregelen
kan echter per gebied variëren door de verschillen in de typen bronnen. Het gaat hierbij voornamelijk om verschillen in de bijdrage door kwel en de bodemvoorraad. Uit een voorbeeldstudie naar
de invloed van kwel, uitgevoerd voor een bollengebied in Noord-Holland (Van Boekel, 2011) is gebleken dat de verdeling van de herkomst van P over verschillende bronnen sterk verschilt per gebied (bollengebied, droogmakerij, laagveengebied). In deze studie komt het overgrote deel van de
P-belasting in het bollengebied via antropogene bronnen en minder als gevolg van kwel. Voor wat
betreft de bodemvoorraad met nutriënten dient geconstateerd te worden dat er in de bodem van
de bollenstreek reeds een grote voorraad fosfaat aanwezig is die in de afgelopen decennia is opge-
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bouwd. Ook wanneer de bronnen van fosfaat nu weggenomen zouden worden, zou deze voorraad
nog lange tijd bijdragen aan de belasting van het oppervlaktewater.
Voor wat betreft het aspect gewasbeschermingsmiddelen geldt dat als gewasbeschermingsmiddelen in normoverschrijdende concentraties in het water voorkomen, dat slecht is voor de waterkwaliteit én het behoud van een effectief middelenpakket.
Zowel het gebruik van meststoffen als de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen kunnen niet
met behulp van een bestemmingsregeling direct beïnvloed worden.
Gewasbeschermingsmiddelen
Evenmin beschikt het waterschap over instrumenten om agrariërs en kwekers te verbieden gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken. Het schap ondersteunt ondernemers wel bij het
verantwoord gebruik ervan met behulp van regelgeving, emissieroutes en waterkwaliteitsproblemen. Ook onderzoekt het schap samen met de ondernemers de mogelijke emissiereducerende
maatregelen. Een voorbeeld hiervan is de ‘Toolbox Emissiebeperking’ dat praktische maatregelen
bevat om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water te verminderen.
Verzilting
Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van het water, onder andere door zoute
kwel (opwelling uit de diepere ondergrond). Indicatoren voor verzilting zijn en elektrisch geleidend vermogen (EGV) en het meten van het chloridegehalte. In het algemeen geldt voor chloride
een norm van 200 mg Cl-/l. Voor EGV bestaan geen normen. Bloembollen hebben baat bij lage
Chloride/EGV-waarden. In het plangebied (zie afbeelding ‘Waterkwaliteit fosfor in plangebied Bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout’) is door Rijnland het chloridegehalte op acht plaatsen gemeten. Uit deze metingen blijkt dat op alle punten de waarde goed tot zeer goed is. Bovendien wordt geconstateerd dat de concentratie op enkele meetpunten afneemt (kleine trend). Op
de overige meetpunten blijkt de concentratie gelijk te blijven (geen trend).

datum 04-02-2016
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Afbeelding ‘Waterkwaliteit chloride in plangebied Bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout’

Effecten van het ontwerpbestemmingsplan op het aspect waterkwaliteit
Water
Voor wat betreft het gebruik van de gronden voor de bollenteelt blijft het bestaande areaal gelijk.
In de Intergemeentelijke Structuurvisie is met zes gemeenten in de regio de afspraak vastgelegd
het bestaande minimale areaal 1e klas bollengrond van 2.625 hectare te handhaven. In het geval
de gronden gebruikt gaan worden voor andere doeleinden, dient de afname elders in het gebied te
worden gecompenseerd. Het gebruik van de gronden met een agrarische bestemming, zal daarmee
feitelijk niet veranderen door vaststelling van dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan staat
een intensivering van het grondgebruik echter ook niet inde weg. Dit zou kunnen leiden tot een
toename van de uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater en in de bodem. Het bestemmingsplan is gericht op het ordenen van functies. Nu het gebruik

datum 04-02-2016
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als bollenteeltgebied een vaststaand feit is, ligt het nemen van maatregelen om de waterkwaliteit
te verbeteren eerder op het pad van het waterschap. Daarnaast is er natuurlijk al wetgeving in het
milieuspoor die hier op ziet. Op grond van het Activiteitenbesluit is bijvoorbeeld sprake van teeltvrije zones langs oppervlaktewater. In deze zones is het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan.

datum 04-02-2016

projectnummer

8

Bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
2 maart 2016 / projectnummer 3094

1.

Oordeel over aangevuld milieueffectrapport (MER)
De gemeente Noordwijkerhout herziet het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het plan
biedt bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven en twee bestaande grondgebonden veehouderijen en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast kan recreatiepark Landal
Dunimar een beperkt aantal bungalows en voorzieningen, zoals een zwembad en horecagelegenheden, op het eigen terrein bijbouwen. Ter onderbouwing van een besluit over dit plan
is een MER opgesteld. Bevoegd gezag in deze procedure is de gemeenteraad van Noordwijkerhout. In dit advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER.
De Commissie heeft op 11 januari 2016 het plangebied bezocht en het MER besproken met
de initiatiefnemer en zijn adviseur. Tijdens dat bezoek is geconstateerd dat in het MER informatie ontbrak die essentieel is voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in een
besluit over het bestemmingsplan. Wat ontbrak, was


een overzicht van de aantallen, de actuele omvang en de theoretische groeiruimte van
ondersteunende kassen bij bollenteeltbedrijven. Die groei kan leiden tot extra stikstofemissie. Hoe groot die extra emissie en de gevolgen ervan kunnen zijn, is nu onduidelijk.



de beschrijving van de cumulatieve gevolgen van stikstofemissies door alle onderdelen
van het plan tezamen.



inzicht de kwaliteit van het oppervlaktewater, in de aanwezigheid van eventuele knelpunten en in de kwaliteitsdoelen.

De initiatiefnemer heeft vervolgens aangegeven binnen de adviestermijn hierover aanvullende
informatie te zullen aanleveren. Op 5 februari 2016 heeft de Commissie deze informatie ontvangen.2 Ze vult de gesignaleerde tekorten in. Alle informatie tezamen geeft een duidelijk
beeld van de huidige en toekomstige activiteiten in het plangebied en van hun effecten op
onder andere het landschap, de waterhuishouding en -kwaliteit en de depositie van stikstof
op Natura 2000-gebieden die daarvoor gevoelig zijn. Het plan richt zich op het stabiliseren
van de milieubelasting en bevat geen structurele maatregelen om bijvoorbeeld risico’s voor
de landschapskwaliteit of de omvang van de stikstofemissies terug te dringen.
Oordeel
De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvullende informatie tezamen alle gegevens bevatten die nodig zijn voor het volwaardig kunnen meewegen van het milieubelang bij
een besluit over het bestemmingsplan.

1

De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens staan in bijlage 1 van dit advies. Projectstukken, voor zover digitaal beschikbaar, vindt u door op www.commissiemer.nl projectnummer 3094 in te vullen in het zoekvak.

2

De aanvulling heeft niet ter visie gelegen. De Commissie adviseert om deze zo spoedig mogelijk openbaar te maken,
bijvoorbeeld bij de volgende openbare stap in de besluitvorming.
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In hoofdstuk 2 van dit advies licht de Commissie haar oordeel toe en formuleert ze twee aanbevelingen, waarmee ze wil bijdragen aan de kwaliteit van de verdere besluitvorming. Dat betekent dat het uitvoeren van deze aanbevelingen bijdraagt aan de duidelijkheid van het MER
en de besluiten, maar geen nieuwe, essentiële informatie oplevert.

2.

Toelichting op het oordeel

2.1

Algemeen
In het MER zijn in eerste instantie de gevolgen van het voorontwerp-bestemmingsplan in
kaart gebracht. Het MER laat zien dat het voorontwerp aanzienlijke gevolgen kan hebben voor
het landschap en significante effecten kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze en andere effecten zijn, behoudens de hiervoor gesignaleerde tekorten, helder en gestructureerd
beschreven.
Het MER maakt duidelijk dat de opgave voor het gebied vooral ligt in het behoud van een
goed renderende bollensector in combinatie met een verbetering van de kwaliteit van het
landschap en de cultuurhistorie. De gemeente wil de verrommeling terugdringen en de openheid verbeteren door glasopstanden en onrendabele bedrijven te saneren. De mogelijkheden
die het voorontwerp van het bestemmingsplan biedt aan bedrijven om extra plantenkassen te
realiseren, kunnen in theorie echter leiden tot aanzienlijke achteruitgang van de landschapskwaliteit, ook in dat deel van het gebied dat door de provincie Zuid-Holland is aangewezen
als iconisch Hollands landschap. De gedegen analyse van de effecten van het voornemen op
de verschillende landschapstypen die in het gebied voorkomen, laat dat duidelijk zien. Het
MER geeft voorbeelden van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren, maar die zijn niet
overgenomen in het ontwerpplan. De gemeente kiest ervoor om de aanpak te continueren die
tot nu toe is gehanteerd en waarbij per stoppend dan wel groeiend bedrijf keuzes worden
gemaakt.
De (agrarische) activiteiten die het conceptplan mogelijk maakt, kunnen volgens het MER ook
leiden tot extra depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden die daarvoor gevoelig zijn en
tot wijziging van de grondwaterstand in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid.
Daarom zijn aanpassingen in het ontwerpplan aangebracht die een toename van de effecten
op de natuur moeten uitsluiten.
De aanpassingen betreffen in de eerste plaats het stellen van een bovengrens aan de stikstofemissie door de twee aanwezige grondgebonden veehouderijen. De Commissie constateert dat de gemeente er niet voor heeft gekozen om regels op te nemen die leiden tot het
verminderen van de hoge bijdrage vanuit het plangebied aan de stikstofdepositie op het
naastgelegen Natura 2000-gebied “Kennemerland-Zuid”.3 Op grond van de informatie verkregen tijdens het locatiebezoek acht de Commissie uitbreiding van beide bedrijven met
bronmaatregelen mogelijk. Ze beveelt echter aan om bij het plan expliciet aan te geven op
grond van welke maatregelen een dergelijke uitbreiding uitvoerbaar is.

3

De huidige activiteiten in het plangebied leiden al tot een depositie van meer dan 200 mol/ha/j op het Natura 2000gebied.
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In de tweede plaats is in het ontwerpplan een verbod opgenomen op het aanpassen aan het
sloten- en greppelpatroon en het aanleggen van diepe drainage rond het Natura 2000-gebied “Kennemerland-Zuid”.


De Commissie beveelt aan om in de plantoelichting aan te geven op grond van welke
maatregelen uitbreiding van de grondgebonden veeteelt uitvoerbaar is.

2.2

Effecten op de stikstofdepositie

2.2.1 Ondersteunende kassen bij bollenteeltbedrijven
Een overzicht van de aantallen en de actuele omvang van de bollenteeltbedrijven ontbrak in
het MER. Daardoor was onduidelijk welke theoretische groeiruimte het plan biedt, met name
voor het aanleggen van (verwarmde) ondersteunende kassen. In potentie zou die groei kunnen leiden tot toenemende emissie en depositie van stikstof, met mogelijk significante gevolgen voor de natuur. Daarmee ontbrak inzicht in de potentiële groei en de eventuele gevolgen ervan.
De aanvullende informatie geeft aan op basis van welke uitgangspunten de theoretisch maximale groeiruimte voor (verwarmde) ondersteunende kassen is bepaald. Daarnaast is het effect van invulling van die ruimte op de stikstofdepositie gekwantificeerd en het effect van realisatie van ondersteunend glas op het bedrijf met de meest ongunstige ligging ten opzichte
van voor stikstof gevoelig Natura 2000-gebied. De eerste berekening laat zien wat de depositiebijdrage is van al het ondersteunend glas dat het nieuwe plan mogelijk maakt, aan het
maximale totale planeffect, namelijk: 1,79 mol/ha/j. De tweede berekening laat zien wat de
depositie is van het bedrijf met ondersteunend glas dat ten opzichte van Natura 2000-gebied
het meest ongunstig gelegen is, namelijk: 0,23 mol/ha/j.

2.2.2 Cumulatie
De cumulatieve gevolgen van álle onderdelen van het plan voor de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden waren niet beschreven in het MER. De beschrijving van de cumulatieve
gevolgen van stikstofemissies voor de natuur beperkte zich tot de beschrijving van de gevolgen van de emissies van veeteelt- en glastuinbouwbedrijven. De bijdrage van Dunimar en de
eventuele bijdrage van de ondersteunende kassen bij bollenteeltbedrijven (zie paragraaf
2.2.1 van dit advies) ontbrak. Deze bijdragen dienen te worden meegenomen in een totaalberekening met het rekenmodel Aerius. Met dat model wordt de wijziging in de depositie in
beeld gebracht veroorzaakt door alle emissietoenames die het bestemmingsplan maximaal
mogelijk maakt.
De aanvulling berekent de effecten van alle ontwikkelingen bij veehouderijen, glastuinbouwbedrijven, de bollenteeltbedrijven en het recreatiepark voor de Natura 2000-gebieden die
liggen in het invloedsgebied van het plangebied. De berekeningen laten zien dat al deze ontwikkelingen samen zouden leiden tot een maximale toename van de depositie van
38,84 mol/ha/j ten opzichte van de huidige feitelijke situatie.
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De bevindingen zijn aanleiding voor het formuleren van een nieuwe planregel om de extra
stikstofdepositie door de aanleg van verwarmd ondersteunend glas in te perken. Die regel
houdt in dat ondersteunend glas alleen wordt toegestaan als voor de depositie die hiervan
het gevolg is, ontwikkelingsruimte binnen het Programma Aanpak Stikstof beschikbaar is. De
Commissie gaat ervan uit dat niet per definitie wordt getoetst aan een grenswaarde van
0,05 mol/ha/j. Dat is namelijk de toets die in de aanvulling is voorgesteld. Naar het oordeel
van de Commissie dient de gekozen grenswaarde functie te zijn van de ontwikkelruimte die
op het ogenblik van vergunningverlening beschikbaar is. De Commissie neemt daarom aan
dat dezelfde planregel zal worden gehanteerd als die voor grondgebonden veehouderijen.

2.3

Kwaliteit van het oppervlaktewater
De kwaliteit van het oppervlaktewater, de aanwezigheid van eventuele knelpunten (vooral
door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) en de kwaliteitsdoelen waren niet beschreven
in het MER. Hierdoor was onduidelijk of maatregelen nodig zijn om die doelen te bereiken.
De aanvulling op het MER presenteert gegevens van het waterschap over de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Ze laten zien dat er geen sprake is van verzilting, maar wel van een te hoge
belasting met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het gehele plangebied. De aanvulling geeft aan dat het bestemmingsplan niet zal leiden tot een feitelijk ander gebruik van
gronden met een agrarische bestemming en naar verwachting dus ook niet tot een verdere
verslechtering van de waterkwaliteit. Daarbij wordt gewezen op de compensatieregeling zoals
vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie. Verder stelt de aanvulling vast, dat het
bestemmingsplan intensivering van het grondgebruik niet in de weg staat, met mogelijk verslechtering van de waterkwaliteit als gevolg. Omdat op grond van de Structuurvisie en het
vast te stellen ontwerpbestemmingsplan het gebruik van gronden met een agrarische bestemming nauwelijks kan wijzigen, acht de Commissie de informatie in het MER en de aanvulling op dit punt voldoende.
De aanvulling stelt verder dat het gebruik van meststoffen en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen niet direct met behulp van een bestemmingsregeling kan worden beïnvloed en dat het bestemmingsplan dus niet het aangewezen instrument is om de bestaande
knelpunten met betrekking tot de waterkwaliteit op te lossen. De Commissie mist in het MER,
de aanvulling en het ontwerp van het bestemmingsplan inzicht in de inspanningen die het
waterschap samen met de sector verricht om de huidige, slechte waterkwaliteit te verbeteren
en kwaliteitsdoelen te halen en in de afweging of het bestemmingsplan dit kan faciliteren. Te
denken valt aan afspraken over het tijdstip van bespuitingen, het schoonmaken van spuitmachines, het overstappen op milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen of biologische
teelten, het aanwenden van andere spuittechnieken of het instellen/uitbreiden van spuit- of
teeltvrije zones. De toelichting op het ontwerpplan beperkt zich nu tot de mededeling dat alleen regulier vooroverleg met de waterbeheerder is gevoerd omdat het een consoliderend bestemmingsplan betreft.4

4

Zie paragraaf 3.2 op blz. 31 van de toelichting.
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Aangezien de waterkwaliteit een belangrijk knelpunt vormt als gevolg van de activiteiten
die plaatsvinden in het plangebied, beveelt de Commissie aan om in de plantoelichting
concreter inzicht te geven in hoe door de sector en de waterbeheerder/toezichthouder
wordt ingezet op het verbeteren van de waterkwaliteit en in hoeverre het bestemmingsplan hierin zou kunnen faciliteren.
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BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER
Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout
Bevoegd gezag: Gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout
Besluit: vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan voor het buitengebied
Categorie Besluit m.e.r.: plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor onder meer categorie D14 en
vanwege passende beoordeling
Activiteit: de gemeente Noordwijkerhout herziet de gebruiksmogelijkheden van het buitengebied
Procedurele gegevens:
kennisgeving MER in de Staatscourant van: 24 november 2015
ter inzage legging MER: 25 november tot en met 5 januari 2015
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie: 10 december 2015
toetsingsadvies uitgebracht: 2 maart 2016
Samenstelling van de werkgroep:
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit:
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. S. Bokma
dhr. ir. J.J. de Graeff (voorzitter)
dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts (secretaris)
Werkwijze Commissie bij toetsing:
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het
toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel
7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte en
het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt
de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aanvullende
informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die gevallen
adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, vóór het
besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het MER worden
in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de
Commissie: http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie
Betrokken documenten:
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:


Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout, 11 mei 2015



Ruimtelijke Onderbouwing Ruigenhoekerweg/Bungalowpark Dunimar met bijlagen, 17
november 2015
1



Ruimtelijke onderbouwing Noordwijkerhout, Pilarenlaan, 6 november 2015



Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoningen Noordwijkerhout, 11 november 2015



Verslag inspraak- en overlegreacties voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout, 17 november 2015



Notitie reikwijdte en detailniveau, 16 januari 2015



MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout, 17 november 2015



Ontwerp Bestemmingsplan buitengebied 2015, regels en toelichting en bijlagen regels



Casimir T. Memo met antwoorden op vragen van de Commissie m.e.r. incl. 6 aanvullende
Aerius-berekeningen, 4 februari 2016

De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.
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MER best e m min gs p la n b uit eng eb ied
No o r dwi j k e rh ou t

MER best e m min gs p la n b uit eng eb ied No o r d wi j ke r ho ut

Inhoud

Rapport + bijlage

30 juni 2016
Projectnummer 850.21.01.00.00

S a m e n v a t t i n g
Inleiding
De gemeente Noordwijkerhout herziet het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied inclusief herzieningen en wijzigingen tot één actueel en digitaal Bestemmingsplan Buitengebied voor de
gemeente.
Voor het opstellen van het bestemmingsplan moet ook een milieueffectrapport (planMER) worden
opgesteld. Een dergelijk rapport biedt inzicht in de milieueffecten van de ontwikkelingen die op
grond van een bestemmingsplan in het plangebied mogelijk worden gemaakt. Op basis van het
planMER kan een verantwoorde keuze worden gemaakt over welke ontwikkelingen op grond van
het bestemmingsplan wel en niet mogelijk (kunnen of moeten) worden gemaakt.
Het bestemmingsplan biedt namelijk het kader voor toekomstige activiteiten waarvoor volgens de
Wet milieubeheer (Wm) een besluit-m.e.r.(beoordeling) verplicht is, met name in de vorm van
uitbreiding van bestaande veehouderijen en glastuinbouwbedrijven. Daarbij moet voor het bestemmingsplan op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) ook een “passende beoordeling” worden uitgevoerd, omdat in en in de omgeving van het plangebied verschillende Natura
2000-gebieden liggen. Ook op basis hiervan moet een planMER worden opgesteld.
Beoordeling milieueffecten
In het MER zijn de milieueffecten in beeld gebracht van het concept ontwerpbestemmingsplan: dit
wil zeggen dat uitgegaan is van het voorontwerpbestemmingsplan inclusief de wijzigingen naar
aanleiding van vooroverleg- en inspraakreacties en ambtelijke opmerkingen.
Het concept ontwerpbestemmingsplan is beoordeeld op de volgende milieuthema’s:
-

natuur;

-

geurhinder;

-

landschap, cultuurhistorie en archeologie;

-

water en bodem;

-

verkeer;

-

geluid;

-

luchtkwaliteit;

-

gezondheid.

Voor deze milieuthema’s zijn de volgende onderdelen beschreven:
-

een beschrijving van de referentiesituatie (huidige situatie en autonome ontwikkeling);

-

een beschrijving van de milieueffecten per alternatief;

-

de beoordeling van de milieueffecten;

-

een omschrijving van de mogelijke maatregelen om (zeer) negatieve milieueffecten te
voorkomen of te beperken;

-

een omschrijving van de zogenoemde leemten in de kennis.

In de tabel hierna is een overzicht van de beoordeling van de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

Tabel: beoordeling van de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan

Natuur

Concept ontwerpbestemmingsplan

Effecten op Natura 2000-gebieden



Stikstofdepositie

-

Andere effecten

0

Effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en andere natuurgebieden


Stikstofdepositie

-



Andere effecten

0

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde soorten


Stikstofdepositie

0/-



Fysieke aantasting

0/-

Landschap
Effecten op de structuur van het landschap

-

Cultuurhistorie
Effecten op de cultuurhistorische waarde

0/-

Archeologie
Effecten op de archeologische verwachtingswaarde

0/-

Geur
Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie

0

Water en Bodem
Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit.

0/-

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit.

0/-

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit.
Risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlaktewater
Effecten op de bodemkwaliteit

0
0/0

Verkeer
Verandering van verkeersintensiteiten

0/-

Verandering in de verkeersveiligheid

0/-

Luchtkwaliteit
Toe/afname knelpunten fijnstof t.g.v. wegverkeer

0

Toe/afname knelpunten fijnstof bedrijfsvoering

0

Geluid
Toe/afname aantal geluidgehinderden

0/-

Gezondheid
Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen

0

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++)

Uit de effectbeoordeling komt naar voren dat ten gevolge van het concept ontwerpbestemmingsplan vooral milieueffecten op natuur en landschap worden verwacht. De effecten op (een deel
van) de natuur zijn als negatief beoordeeld door met name de toename van de stikstofdepositie
(als stikstofverbinding) op Natura 2000-gebieden. Vooral deze effecten zijn een probleem voor het
vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout. Zogenoemde ‘significant negatieve effecten’ op Natura 2000-gebieden door een toename van de stikstofdepositie zijn niet uit
te sluiten. Dit betekent dat het concept ontwerpbestemmingsplan in strijd is met de Nbw 1998 en
op deze wijze dan ook niet kan worden vastgesteld.

Gelet op hetgeen hiervoor is aangegeven en de conclusies in de Passende beoordeling, is een mitigerende maatregel noodzakelijk. Dit betreft het opnemen van een juridische regeling in het bestemmingsplan om negatieve effecten in omliggende Natura 2000-gebieden te voorkomen.
Alternatief ontwerpbestemmingsplan
De regeling is in het ontwerpbestemmingsplan als volgt uitgewerkt:
-

Voor de veehouderijen in het plangebied is een regeling opgenomen dat de stikstofemissie
niet mag toenemen ten gevolge van de bestaande emissie. Daarnaast wordt een beperkte
toename van de emissie toegestaan mits deze onder de grenswaarde uit de PAS blijft. De effecten van ontwikkelingen onder de grenswaarde zijn in een overkoepelende landelijke Passende Beoordeling onderzocht (Passende beoordeling over het programma aanpak stikstof
2015-2021 Ministerie van Economische Zaken/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 10 januari 2015).

-

Ten aanzien van de glastuinbouwbedrijven geldt dat uit de Aerius-berekening is gebleken
dat de toename van de stikstofdepositie, als de 12 glastuinbouwbedrijven maximaal uitbreiden (het worst case scenario), 0,06 mol/ha/jaar bedraagt. Gezien deze beperkte toename
van alle bedrijven samen, zal de toename van de stikstofdepositie van een individueel glastuinbouwbedrijf te allen tijde beneden de 0,05 mol blijven en dus binnen de kaders van het
PAS geoorloofd zijn. Hiervoor is daarom geen emissieregeling opgenomen in het bestemmingsplan.

-

Tevens zijn in dit alternatief maatregelen opgenomen om negatieve effecten van verdroging
tegen te gaan: In een zone van 1000 meter rond het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid
mag het sloot- en greppelpatroon niet worden gewijzigd. Tevens mag er geen nieuwe
drainage worden aangelegd en is diepploegen niet toegestaan.

Met het opnemen van bovengenoemde maatregelen worden significant negatieve effecten op omliggende Natura 2000-gebieden voorkomen.
In het MER wordt daarnaast geadviseerd om maatregelen op te nemen ter beperking van de effecten op landschap. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn:
-

Het verkleinen van nu nog (grotendeels) onopgevulde bouwvlakken die ver het open gebied
in liggen.

-

Het opnemen van voorwaarden ten aanzien van de landschappelijke inpassing voor bouwmogelijkheden die bij recht zijn toegestaan.

Voor het aspect landschap zijn geen aanvullende maatregelen opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan omdat dit leidt tot een beperking van bestaande rechten. Dit is dan ook niet verder uitgewerkt in Alternatief.
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1

I n l e i d i n g

1.1

Aanleiding
De gemeente Noordwijkerhout herziet het geldende bestemmingsplan voor het
buitengebied inclusief herzieningen en wijzigingen tot één actueel en digitaal
Bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente.
Het gebied van het bestemmingsplan Buitengebied betreft het gehele grondgebied van de gemeente met uitzondering van de kernen De Zilk, Noordwijkerhout, bedrijventerrein ’s-Gravendam, Delfweg, het recreatiegebied Oosterduinsemeer, het voormalig Sancta Maria/Bavo, de landgoederen Dyckenburch
en Oud Leeuwenhorst en het spoelbedrijf Warmerdam aan de Herenweg. De
recreatieterreinen Sollasi en Duinschooten en het bungalowpark Dunimar
maken wel onderdeel uit van het plangebied, evenals het Landgoed Leeuwenhorst en de bestaande natuurgebieden. In dit kader geldt een MER-plicht (zie
'Kaart begrenzing plangebied').

Kaart begrenzing plangebied

Als onderbouwing van het bestemmingsplan Buitengebied dient een Milieueffectrapport (MER) voor plannen te worden opgesteld. Deze verplichting komt
met name voort uit het feit dat het bestemmingsplan de ruimte gaat bieden
voor vergroting van agrarische bedrijven waaronder enkele veehouderijen.
Grote veehouderijen kunnen m.e.r.-(beoordelings)-plichtig zijn en als dat zo

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 30 juni 2016

9

is, dan moet er bij het bestemmingsplan een MER worden opgesteld. Het bestemmingsplan biedt namelijk het kader voor toekomstige activiteiten waarvoor volgens de Wet milieubeheer (Wm) een besluit-m.e.r.(beoordeling) verplicht is.
Daarnaast is op voorhand niet uit te sluiten dat de uitbreidingsmogelijkheden
van veehouderijen effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden in en nabij het plangebied. Als negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten,
dient een Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998 (Nb-wet 1998) te worden opgesteld. Als er een Passende beoordeling
moet worden opgesteld, is ook dat aanleiding voor het opstellen van een MER.

In het voorliggende planMER worden de volgende begrippen gebruikt:
-

m.e.r.: milieueffectrapportage (de procedure);

-

MER: milieueffectrapport (het rapport);

-

m.e.r. voor plannen (plan-m.e.r.): de m.e.r.-procedure voor plannen
die een kader bieden voor zogenoemde m.e.r.-(beoordeling)plichtige
activiteiten. Hiervoor moet altijd de uitgebreide procedure gevolgd
worden;

-

m.e.r. voor besluiten (besluit-m.e.r.): de procedure voor besluiten die
op grond van de Wet milieubeheer zogenoemd m.e.r.-(beoordeling)plichtig zijn. Of het volgen van een uitgebreide of beperkte procedure
gevolgd moet worden hangt af van het project en de plaats van het
project. Of een uitgebreide of beperkte procedure gevolgd moet worden, wordt in de eerste plaats bepaald op grond van het Besluit milieueffectrapportage.

Een besluit-m.e.r. wordt vaak als project-m.e.r. aangeduid om het verschil
tussen een plan en een project duidelijk te maken. Om dit verschil goed te
kunnen onderscheiden, worden in dit rapport bij het MER ook de begrippen
planMER en project-MER (besluit-MER) gebruikt.

1.2

Plan-m.e.r. (de procedure)
De procedure voor het planMER kent verschillende stappen, gebaseerd op
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. De procedure bestaat uit de volgende
zeven stappen:
1.

Kennisgeving van het voornemen.
‘Zo spoedig mogelijk nadat een bestuursorgaan het voornemen heeft
opgevat tot het voorbereiden van een plan, geeft het kennis van dat
voornemen’.
In de kennisgeving wordt onder andere uiteengezet:
a. ‘dat stukken betreffende het voornemen openbaar zullen worden
gemaakt, en waar en wanneer’;
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b. dat er gelegenheid wordt geboden zienswijzen over het voornemen
naar voren te brengen, aan wie, op welke wijze en binnen welke
termijn;
c. of de commissie of een andere onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over het voornemen (artikel 7.9).
2.

Raadplegen van adviseurs en besturen.
‘Alvorens het milieueffectrapport op te stellen, raadpleegt het bevoegd
gezag de adviseurs en de bestuursorganen die, ingevolge het wettelijke
voorschrift waarop het plan berust, bij de voorbereiding van het plan
worden betrokken over de reikwijdte en het detailniveau van informatie
die gericht is op wat relevant is voor het plan en die op grond van artikel 7.7 in het milieueffectrapport moet worden opgenomen’ (artikel
7.8).

3.

Opstellen van het planMER (artikel 7.7).

4.

PlanMER en ontwerpbestemmingsplan.
-

Ter inzage leggen van planMER en ontwerpbestemmingsplan.
‘Een milieueffectrapport is gereed op het moment dat het ontwerp
van het plan ter inzage wordt gelegd’ (artikel 7.10).

-

Toetsing van planMER door de Commissie voor de m.e.r.
‘Indien het milieueffectrapport betrekking heeft op een plan als het
bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout, wordt de commissie uiterlijk op het moment dat de in artikel 7.11 genoemde stukken
ter inzage worden gelegd, in de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen over dat rapport overeenkomstig de termijn die geldt voor
het inbrengen van zienswijzen’ (artikel 7.12).

5.

Onderbouwen van de gevolgen van het planMER, de zienswijzen op het
planMER en het advies van de Commissie voor de m.e.r. voor het bestemmingsplan.
‘In of bij het plan wordt in ieder geval vermeld:
a. de wijze waarop rekening is gehouden met de in het milieueffectrapport beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de activiteit waarop het plan betrekking heeft;
b. hetgeen is overwogen omtrent de bij het ontwerp van het plan ter
zake van het milieueffectrapport naar voren gebrachte zienswijzen;
c. hetgeen is overwogen omtrent het door de commissie overeenkomstig artikel 7.12 uitgebrachte advies’ (artikel 7.14).’

6.

Bekendmaking en mededeling van het bestemmingsplan.
‘Het plan wordt bekend gemaakt op de wijze, voorzien in artikel 3:42
van de Algemene wet bestuursrecht’ (artikel 7.15).

7.

Onderzoeken van de gevolgen van de activiteit.
‘Het bevoegd gezag dat een plan heeft vastgesteld of een besluit heeft
genomen, onderzoekt de gevolgen die de uitvoering van dat plan, dan
wel van dat besluit heeft voor het milieu, wanneer de in het plan, dan
wel in het besluit voorgenomen activiteit wordt ondernomen of nadat
zij is ondernomen” (artikel 7.39).
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In de procedure voor het planMER buitengebied Noordwijkerhout zijn de stappen 1 en 2 samen uitgevoerd. Hiervoor is een notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld. Deze notitie heeft samen met het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout ter inzage gelegen van 15 juli tot en
met 8 september 2015. Reacties die mede betrekking hebben op het PlanMER
zijn betrokken bij het opstellen van het planMER.
De plan-m.e.r. is erop gericht inzicht te krijgen in de verwachte milieueffecten van de m.e.r.-(beoordeling)plichtige activiteiten waarvoor het bestemmingsplan het kader vormt, maar is niet tot alleen deze activiteiten beperkt.
In samenhang met de niet-m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten moet het
milieueffectrapport ook inzicht geven in de schaal waarop milieueffecten van
de verschillende activiteiten elkaar versterken of verzwakken (de zogenoemde
cumulatie). Zo kan het milieubelang volwaardig meegewogen worden in de besluitvorming door het ‘bevoegd gezag’ (de overheid die het besluit moet nemen).
Het college van B&W van de gemeente Noordwijkerhout is voor deze planMER
de initiatiefnemer en de gemeenteraad vormt het bevoegd gezag.
De plan-m.e.r. is gekoppeld aan het bestemmingsplan dat kaderstellend is voor
eventuele concrete projecten of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige
gevolgen. Dit kan betekenen dat in eerste instantie voor het bestemmingsplan
buitengebied Noordwijkerhout een planMER wordt opgesteld en dat in een later stadium uit dat bestemmingsplan voortvloeiende activiteiten/projecten
alsnog project-m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn, omdat er besluiten aan zijn
gekoppeld, zoals vergunningen.

1.3

PlanMER (Het rapport)
Belangrijk bij het opstellen van het MER voor een bestemmingsplan is een goede beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit (in dit geval het
opstellen van het bestemmingsplan) wordt beoogd. Daarbij moeten ook alternatieven voor de voorgenomen activiteit die redelijkerwijs in beschouwing
kunnen worden genomen, worden beschreven en de motivering van de keuze
voor de in beschouwing genomen alternatieven. Op de keuze van de verschillende alternatieven wordt in hoofdstuk 5 ingegaan. Op basis hiervan kan een
keuze gemaakt worden in de ontwikkelingen die wel en die niet op grond van
het bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden.
De inhoudelijke eisen aan het MER zijn opgenomen in artikel 7.7 van de Wm
(m.e.r.-plichtige plannen): ‘Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op
een plan (…) bevat ten minste:
a.

een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd;
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b.

een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen
alternatieven;

c.

een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben
op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven;

d.

een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover
de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van
dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden ondernomen;

e.

een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen
activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn
bepaald en beschreven;

f.

een vergelijking van de ingevolge onderdeel b beschreven te verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijk gevolgen
voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing
genomen alternatieven;

g.

een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen
op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel
mogelijk teniet te doen;

h.

een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de onderdelen d en e, ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens;

i.

een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft
voor de beoordeling van het milieueffectrapport en van de daarin beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven.’

Het voorliggende planMER is overeenkomstig deze inhoudelijke eisen opgesteld.
Onderzoeksgebied en -periode
Het onderzoeksgebied van het PlanMER betreft in eerste instantie het bestemmingsplangebied. Omdat sommige milieueffecten ook buiten het bestemmingsplangebied kunnen plaatsvinden, ligt een deel van het onderzoeksgebied
ook buiten het plangebied. Als voorbeeld: door de toename van vee op een
veehouderijbedrijf is er mogelijk sprake van een toename van de emissie van
ammoniak. Door deze toename van de emissie kan er sprake zijn van negatieve
effecten op Natura 2000-gebieden. Deze negatieve effecten kunnen ook op
grote afstand van het betreffende veehouderijbedrijf, dus ook buiten het bestemmingsplangebied, plaatsvinden.
Het bestemmingsplan wordt in beginsel voor een periode van tien jaar vastgesteld. Naar aanleiding hiervan betreft ook de onderzoeksperiode een periode
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van tien jaar. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan in 2017 wordt vastgesteld. Hiermee is het zogenoemde 'zichtjaar' 2027.

1.4

Leeswijzer
Na de inleiding in dit hoofdstuk volgen de andere hoofdstukken van dit planMER in hoofdlijnen de inhoudelijke eisen aan het MER, zoals die zijn opgenomen in artikel 7.7 van de Wm.
Dit betekent dat in hoofdstuk 2 het voornemen (concept ontwerpbestemmingsplan) en de referentiesituatie uiteengezet zijn. In hoofdstuk 3 is een overzicht
van de vastgestelde wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid opgenomen, zoals dat van toepassing is op de activiteiten zoals voorzien in het voornemen en de alternatieven. Een omschrijving van de referentiesituatie per
milieuaspect en de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan
zijn uiteengezet in hoofdstuk 4. Hierbij is ook een beoordeling van de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan en een overzicht van de
mogelijke maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen op het milieu te
voorkomen of te beperken opgenomen. Ook is een overzicht van de zogenoemde ‘leemten in kennis’ opgenomen in dit hoofdstuk. In hoofdstuk 5 is omschreven hoe de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan zijn vertaald naar het definitieve ontwerpbestemmingsplan: het voornemen. In het
voornemen zijn verschillende maatregelen opgenomen om milieueffecten van
het voornemen die als negatief of zeer negatief zijn beoordeeld, te voorkomen
of te beperken.
In het voorliggende planMER is de keuze gemaakt om eerst te bepalen of door
de maatregelen de milieueffecten ook worden voorkomen of beperkt. Dit is
beschreven in hoofdstuk 6.
In hoofdstuk 7 is de passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) opgenomen. Hierin zijn de milieueffecten van het
voornemen en de alternatieven op de Natura 2000-gebieden opgenomen.
Als laatste is in hoofdstuk 8 de samenvatting van de milieueffecten opgenomen. Ook is in dit hoofdstuk uiteengezet hoe de ‘monitoring en evaluatie’
plaats kan vinden.
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U i t g a n g s p u n t e n

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van
artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet:
a.

‘een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd;

b.

een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen
alternatieven’.

In paragraaf 2.2 is een omschrijving van het voornemen opgenomen. Hierbij is
uiteengezet waar het voornemen op is gericht en is een overzicht van de activiteiten opgenomen die op grond van het concept ontwerpbestemmingsplan
buitengebied Noordwijkerhout mogelijk worden gemaakt.
Ook is het voornemen verder uitgewerkt in verschillende uitgangspunten op
basis waarvan de milieueffecten van het voornemen worden beoordeeld.
De wijze waarop de referentiesituatie is bepaald, is toegelicht in paragraaf
2.3. De referentiesituatie is de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkeling. De referentiesituatie is opgesteld om de milieueffecten van het voornemen en de mogelijke alternatieven te kunnen beoordelen en mee te kunnen
vergelijken.
In paragraaf 2.4 is toegelicht op welke wijze de stikstof- en geurberekeningen
voor de ‘worst case’-situatie zijn opgesteld. De worst case is de situatie waarin
alle mogelijkheden worden benut uit het concept ontwerpbestemmingsplan
(het voornemen). Dit is inclusief de mogelijkheden via afwijking of wijziging.

2.2

Voornemen (bestemmingsplan)
Het voornemen in de zin van het MER is het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout. Hierbij is het concept ontwerpbestemmingsplan als basis gebruikt.
Agrarische bedrijven
Het bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout is hoofdzakelijk conserverend van aard, maar biedt wel ontwikkelingsmogelijkheden aan de agrarische
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bedrijven. Conform wet‐ en regelgeving en jurisprudentie dient bij de beoordeling of sprake is van een planmerplicht, ook rekening te worden gehouden
met onbenutte ruimte die wordt overgenomen uit vigerende bestemmingsplannen en eventuele afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden.
Door de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied
Noordwijkerhout biedt, is het mogelijk dat in bepaalde gevallen bij toekomstige uitbreidingen van veehouderijen drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. zullen worden overschreden. Daarmee vormt het bestemmingsplan het kader voor
mogelijk toekomstige besluiten over mer(‐beoordelings)plichtige activiteiten.
Om deze reden is voor het bestemmingsplan sprake van een planmer‐plicht.
De onderstaande ontwikkelingen uit het bestemmingsplan buitengebied
Noordwijkerhout zijn belangrijk voor het MER.
Agrarische bedrijven
Concreet biedt het bestemmingsplan de volgende ontwikkelingsruimte aan
agrarische bedrijven:
Bij recht
-

Binnen het bouwvlak hebben bedrijven de volgende mogelijkheden voor
uitbreiding van bebouwing :
-

Voor de bollenteeltbedrijven geldt een maximum oppervlak bedrijfsgebouwen van 250m2 per ha met een maximum van 3000 m2. Daarnaast is ondersteunend glas tot 3000 m2 toegestaan. De goot- en
bouwhoogtes van bedrijfsgebouwen en kassen kunnen worden vergroot naar respectievelijk 8 en 10 m en 6 en 8 m;

-

Glastuinbouwbedrijven mogen uitbreiden tot maximaal 1 ha dan wel
zoals aanwezig op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan waarvan maximaal 3.000 m2 ten behoeve van bedrijfsgebouwen.

-

Voor zover aanwezig zijn ter plekke van de aanduiding ‘kas’ bestaande kassen toegestaan en ter plekke van de aanduiding voor
stekbedrijven ook 5000 m2 glasopstanden en bedrijfsgebouwen per
hectare duurzaam in gebruik zijnde teeltgronden met een maximum
van 10.000 m2 waarvan maximaal 3000 m m2 bedrijfsgebouwen.

-

Grondgebonden bedrijven kunnen het gehele bouwvlak benutten
voor uitbreiding. In het plangebied liggen slechts twee grondgebonden bedrijven, één met melkvee en één met paarden en jongvee.
Binnen het plangebied zijn geen intensieve veehouderijen (hoofd‐ of
neventakken) aanwezig en het bestemmingsplan biedt ook geen mogelijkheden voor de vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen

-

Daarnaast zijn er twee maneges in het gebied aanwezig. Hiervoor
geldt een bebouwingspercentage. Uitbreiding is hier niet meer mogelijk.

-

Daarnaast zijn er enkele mogelijkheden voor kleinschalige nevenfuncties
bij (agrarische) bedrijven. De omvang is afhankelijk van de functie.

16
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Via afwijking
-

In het gebied Bollenzone 2 bestaat de mogelijkheid voor uitbreiding van
kassen en bedrijfsbebouwing tot 6000 m2 onder voorwaarde van behoud
van de openheid en behoud van de zichtlijnen.

-

Bouwen van een tweede agrarische bedrijfswoning.

-

Realisatie hogere goot- en bouwhoogtes van bedrijfsgebouwen en kassen, maximaal 10%.

-

Ontwikkeling van (niet-agrarische) nevenactiviteiten bij bestaande agrarische bedrijven; daarbij zijn m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten
uitgesloten.

Via wijzigingsbevoegdheid
-

De ontwikkeling van natuur op agrarische gronden ter plaatse van de
EHS.

-

Functieverandering van stoppende agrarische bedrijven naar bedrijfsfuncties.

-

Uitbreiding van het bestaande landschapspark met golfvoorzieningen.

Dunimar
Landal Dunimar is voornemens het recreatiepark in Noordwijkerhout op geringe
schaal uit te breiden. Het gaat om de bouw van een hoofdgebouw met receptie, een zwembad en horecafaciliteiten. Daarnaast worden 20 bungalows bijgebouwd. Genoemde uitbreidingen vinden alle op het bestaande terrein
plaats. Er vindt geen fysieke uitbreiding van het terrein plaats. Het terrein
grenst aan een bos- en natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Natura
2000-gebied Kennemerland-Zuid.
Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) dient de initiatiefnemer te onderzoeken in hoeverre deze ontwikkelingen kunnen leiden tot (significant) negatieve effecten op beschermd Natura 2000-gebied. Indien deze
effecten op grond van dat onderzoek (het zogenaamde vooronderzoek) niet
met wetenschappelijke zekerheid zijn uit te sluiten, moet de initiatiefnemer
een passende beoordeling opstellen.
De gemeente Noordwijkerhout heeft daarom een voortoets laten uitvoeren
voor de uitbreiding van Landal Dunimar. Uit deze voortoets komt naar voren
dat de beoogde ontwikkelingen geen negatieve effecten veroorzaken op Natura
2000-gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en natuurgebieden buiten de
Ecologische Hoofdstructuur. Voorwaarde is wel dat de bouwwerkzaamheden
buiten het broedseizoen van vogels plaatsvinden. Het is aan het bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland, om deze conclusie te bevestigen.
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2.3

Referentiesituatie
In het MER worden de milieueffecten van het voornemen (en de alternatieven)
vergeleken met de referentiesituatie. De referentiesituatie is de bestaande
situatie met de vaststaande autonome ontwikkeling1. Hierbij vindt het voornemen (het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout) niet plaats. De omschrijving van de referentiesituatie is in het algemeen
beperkt tot die onderdelen op basis waarvan de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven plaatsvindt.
Het toetsingskader voor de milieueffecten in het MER vormt de referentiesituatie. Conform de eisen in de Nb-wet 1998 vormt alleen de huidige situatie het
kader voor het bepalen van de effecten in de Passende beoordeling op grond
van de Nb-wet 1998.
Voor de verschillende milieuonderdelen is de referentiesituatie, waar nodig,
vervolgens in hoofdstuk 4 per milieuonderdeel op basis van deze algemene uitgangspunten verder uitgewerkt.
2 . 3 . 1

Bestaande situatie

Het aantal stuks vee in de bestaande situatie moet op basis van het feitelijk
aanwezige aantal worden bepaald. Dit zijn alle activiteiten (onder andere het
houden van vee) die op grond van (milieu)vergunningen plaatsvinden2.
In september 2015 heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd ten
behoeve van het planMER. Uit de voor het bestemmingsplan buitengebied
Noordwijkerhout uitgevoerde inventarisatie van de bestaande situatie blijkt
dat er in het bestemmingsplangebied twee grondgebonden veehouderijbedrijven zijn gevestigd en twee maneges. Binnen het plangebied zijn geen intensieve veehouderijen (hoofd‐ of neventakken) aanwezig en het bestemmingsplan
biedt ook geen mogelijkheden voor de vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen.
De huidige situatie en vaststaande autonome ontwikkelingen vormen de referentie voor het beoordelen van de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven. De trendmatige ontwikkeling in de landbouw maakt geen deel uit
van de referentie.

1

Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Referentiesituatie in mer voor bestemmingsplannen. Factsheet nummer 29. Commissie voor de milieueffectrapportage,
Utrecht, 2012.

2

Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Maximale mogelijkheden bestemmingsplan buitengebied & m.e.r., Factsheet nummer 30. Commissie voor de milieueffectrapportage, Utrecht, 2012.
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Veehouderij en glastuinbouw bedrijven en de woningen binnen het
plangebied

Ligging Natura 2000-gebieden binnen en rond het plangebied
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Ligging Ecologische Hoofdstructuur binnen en rond het plangebied

Voorgaande afbeeldingen geven een globaal beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderijen. De aanwezigheid van burgerwoningen in de
directe omgeving van een veehouderij kunnen de verdere ontwikkeling van een
veehouderij belemmeren.
Verder liggen de agrarische veehouderijbedrijven en glastuinbouwbedrijven
relatief dicht bij de Natura 2000-gebieden. Met name de Natura 2000-gebieden
Kennemerland-Zuid en Coepelduynen. Ook liggen de agrarische veehouderijbedrijven dicht bij de EHS-zones. Door de nabijheid van deze gebieden zijn de
ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische veehouderijbedrijven beperkt.
Uitgangspunten referentiesituatie landbouw
De referentiesituatie voor het MER betreft niet de vergunde situatie, maar de
feitelijke stalbezetting en de uitbreidingen die op korte termijn worden verwacht. Gemeente Noordwijkerhout heeft samen met de omgevingsdienst
IJmond in september 2015 een uitgebreide en degelijke inventarisatie uitgevoerd naar de agrarische bedrijven in het plangebied.
Met de inventarisatie is een overzicht ontstaan per adres welke milieugegevens
vergund zijn en wat de feitelijke situatie is. Door de inventarisatie op perceelsniveau is een exact beeld ontstaan van de feitelijke en vergunde situatie
van de milieugegevens in het plangebied.
Daarnaast is gekeken naar de CBS-cijfers (meitellingen). De verschillen tussen
de CBS-cijfers zijn klein en kunnen worden verklaard door het feit dat de CBScijfers een momentopname zijn. Alleen voor schapen is er een groot verschil.
Dit wordt verklaard door de schaapskudde die in de Kennemerduinen loopt.
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Voor de glastuinbouw is op basis van de luchtfoto bepaald wat het bestaande
oppervlak glas is.
2 . 3 . 2

Autonome ontwikkeling

Dit betreft:
a.

(het gedeelte van) de vergunningen voor veehouderijen in het plangebied die nog niet ingevuld zijn maar die op korte termijn wel worden
benut. Dergelijke situaties komen in het buitengebied van Noordwijkerhout niet voor;

b.

het voldoen aan vastgestelde wet- en regelgeving voor veehouderijen.
Hierbij is met name het Besluit emissiearme Huisvesting van belang. Op
basis van dit besluit gelden maximale emissie-eisen afhankelijk van de
oprichtingsdatum van het dierenverblijf. Voor bestaande dierenverblijven, die voor 1 april 2008 zijn opgericht, gaan deze emissie-eisen echter
pas gelden op het moment dat het dierenverblijf wordt vervangen of
uitgebreid. Hiervoor zijn geen plannen bekend bij het bestaande grondgebonden veehouderijbedrijf.

Op basis van het bovenstaande wordt geen onderscheid gemaakt tussen huidige
situatie en referentiesituatie.
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2.4

Uitgangspunten worst-case berekeningen
In een planMER voor een bestemmingsplan als het bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout moeten de milieueffecten van de ‘worst case’-situatie
worden bepaald3. Dit betekent dat de milieueffecten van het volledige gebruik
van de mogelijkheden bepaald moeten worden.

Met andere woorden: de

milieueffecten van de minst gunstige situatie (de ‘worst case’-situatie) moeten
worden bepaald.
In deze zogenaamde ‘worst case’-situatie van het bestemmingsplan wordt
daarom uitgegaan van maximale groei van de grondgebonden veehouderijen op
basis van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan (d.w.z. inclusief de mogelijkheden via afwijking of wijziging). Daarbij zijn aannames gedaan van redelijke gemiddelden voor de invulling van een bouwvlak in geval
van de maximale mogelijkheden.
De maximale mogelijkheden in termen van milieugevolgen betreffen (volgens
het concept ontwerpbestemmingsplan):
-

De agrarische veehouderijbedrijven mogen uitbreiden binnen de opgenomen agrarische bouwvlakken. De uitbreiding betreft in dit geval de
opgenomen latente ruimte, conform het bestemmingsplan buitengebied
2005.

-

De maneges mogen uitbreiden binnen de opgenomen bouwvlakken en
maximum bebouwingspercentages.

-

Glastuinbouwbedrijven mogen uitbreiden tot maximaal 1 ha. Bestaande
bedrijven die groter zijn op het moment van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan, breiden niet meer uit.

-

Voor zover aanwezig zijn ter plekke van de aanduiding ‘kas’ bestaande
kassen toegestaan en ter plekke van de aanduiding voor stekbedrijven
ook 5000 m2 glasopstanden per hectare duurzaam in gebruik zijnde
teeltgronden met een maximum van 10.000 m2.

Doorvertaling naar dieraantallen
Om de bovenstaande uitgangspunten door te vertalen naar dieraantallen, moet
er rekening mee worden gehouden dat de twee agrarische veehouderijbedrijven hun bouwvlak volledig in gebruik nemen en dat de paardenhouderij daarbij
omschakelt naar melkrundvee. De bouwvlakken zijn qua oppervlakte verschillend. Om de bouwvlakken door te rekenen in de worst case is gebruik gemaakt
van een rekenmodel bedrijf.

3

Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Maximale mogelijkheden bestemmingsplan buitengebied & m.e.r., Factsheet nummer. 30. Commissie voor de milieueffectrapportage, Utrecht, 2012.
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Voor de aanwezige maneges dient uitgegaan te worden van het volbouwen van
het bouwvlak met een maximum uitgaande van het opgenomen bebouwingspercentage.
Rekenmodel grondgebonden agrarisch bedrijf
Bij grondgebonden veehouderijen is de ammoniakemissie het grootst bij het
houden van melkrundvee (inclusief bijbehorend vrouwelijk jongvee). Daarbij is
van het volgende uitgegaan:
-

Voor melkvee is hierbij uitgegaan van praktijkwaarden voor staloppervlaktes, 70 m² per melkkoe4, met 0,7 stuks jongvee.

-

De inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting (Beh), (zie
ook paragraaf 3.3).

Het bovenstaande uitgangspunt is verwerkt in de maximaal aanwezige dieren
per hectare bouwvlak. Hierbij is uitgegaan van een staltype met de grootste
ammoniakemissie per diercategorie, die gerealiseerd kan worden na de inwerkingtreding van het (Beh), (maximaal 11 kg NH3/jr). In de onderstaande tabel
is de maximale ammoniak per hectare van een grondgebonden veehouderijbedrijf opgenomen.
Tabel: Ammoniakemissie modelbedrijf grondgebonden

143 melkkoeien

Ravcode

Ammoniakemissie
kg/jr

Totaal ammoniakemissie

A.1.7

11,0

1573

A3

4,4

440
2013

100 stuks jongvee
Totaal

Tabel: Maximale emissie per grondgebonden veehouderijbedrijf
Locatie

Oppervlakte (m²)

Max. emissie (kg/jr)

Leeweg 23

7.972

1.625

Zilkerduinweg 36

7.590

1.528

Maneges
Binnen het plangebied liggen twee maneges. Beide maneges hebben geen uitbreidingsmogelijkheid binnen het bestaande bouwvlak door de opgenomen bebouwingspercentages. In de onderstaande tabel zijn de maximale emissies van
de maneges weergegeven.
Tabel: Maximale emissie en bebouwd oppervlakte per manege

4

Locatie

Oppervlakte (m²)

Max. emissie

Schulpweg 62

4.363

375

Schulpweg 129

1.852

125

Zie ook Blanken, K. (2011). Handboek Melkveehouderij 2011. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, 2011.
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Glastuinbouw
Bij het bepalen van de totale emissie per perceel is voor glastuinbouw uitgegaan van de standaard emissiefactor van 1.004 kg/ha/jr die in AERIUS is opgenomen. Vervolgens is in beeld gebracht hoeveel bedrijven nog uit kunnen breiden binnen het bouwvlak.
Tabel: Maximale emissie en maximale oppervlakte per glastuinbouwbedrijf

Locatie

Oppervlakte (m²)

Max. emissie (kg/jr)

’t Hoogtlaan 15

10.000

1.004

Boekhorsterweg 13

10.000

1.004

Boekhorsterweg 6a

10.000

1.004

Herenweg 160

10.000

1.004

Herenweg 214

6.537

656

Herenweg 230a
Maandagsewetering 194

4.024

404

11.713

1.176

Pilarenlaan 77

9.346

938

Robijnslaan 41

10.000

1.004

Robijnslaan 46

10.513

1.056

9.187

922

11.273

1.132

Schippersvaartweg 26
Westeinde 32

2.5

Alternatieven
Als eerste zijn de milieueffecten van het ontwerpbestemmingsplan bepaald en
beoordeeld. Op basis hiervan is inzicht verkregen in die milieueffecten van het
bestemmingsplan die als negatief of als zeer negatief beoordeeld worden en
waarvoor maatregelen nodig zijn om deze te voorkomen of te beperken.
Vervolgens is op basis van dit inzicht, in overleg tussen de gemeente en adviseurs, bepaald in hoeverre alternatieven zinvol zijn. Het uitgangspunt van deze
alternatieven is dat die maatregelen die op basis van het beoordelen van de
milieueffecten van het voornemen nodig zijn, in de regels van het bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout worden verwerkt (of in aanvullend
beleid bij het bestemmingsplan). Dit alternatief is verwerkt in het definitieve
ontwerpbestemmingsplan en vormt daarmee het voornemen.
In hoofdstuk 4 zijn daartoe de milieueffecten beschreven van het concept
ontwerpbestemmingsplan. Vervolgens zijn in hoofdstuk 5 de verschillen tussen
het voornemen (ontwerpbestemmingsplan) en het concept ontwerpbestemmingsplan beschreven. Voor de relevante milieuaspecten is vervolgens een
aanvullende effectbeoordeling beschreven in hoofdstuk 6.
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r e g e l g e v i n g

In dit hoofdstuk is de volgende inhoudelijke eis aan het MER op grond van artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet:
-

‘een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben
op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven’.

Zoals onder andere in paragraaf 2.2 al is opgemerkt, is het bestemmingsplan er
onder andere op gericht om de volgende ontwikkelingen mogelijk te maken:
-

De agrarische veehouderijbedrijven mogen uitbreiden binnen de opgenomen agrarische bouwvlakken. De uitbreiding betreft in dit geval de
opgenomen latente ruimte, conform het bestemmingsplan buitengebied
2005.

De mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze bedrijven worden vooral bepaald door:
-

Flora- en faunawet;

-

Natuurbeschermingswet 1998;

-

Regelgeving veehouderij;

-

Visie Ruimte en Mobiliteit, provincie Zuid-Holland;

-

Verordening Ruimte, provincie Zuid-Holland;

-

Intergemeentelijke structuurvisie Greenport.

Hierna is een samenvatting van deze wet- en regelgeving en het beleid opgenomen.

3.1

Flora- en faunawet
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (Ffw) in werking getreden. De Ffw is
gericht op het beschermen en behouden van de goede staat van instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe leefomgeving.
Op grond van de Flora- en faunawet (Ffw) ‘is het verboden:
-

beschermde planten te verwijderen of te beschadigen;

-

beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen;

-

of opzettelijk te verontrusten;

-

en voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen te beschadigen;

-

ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is
verboden.’

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 30 juni 2016

25

In de Ffw en de algemene maatregel van bestuur en ministeriële regelingen op
grond van deze wet, worden vier beschermingsregimes onderscheiden:
-

Licht beschermde soorten (“soorten in tabel 1”). Voor deze soorten is
bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van artikel 8 tot en met
artikel 12 van de Ffw van toepassing.

-

Middelzwaar beschermde soorten (“soorten in tabel 2”). Voor deze soorten is de vrijstelling van toepassing bij ruimtelijke ontwikkelingen en
“bestendig beheer, onderhoud en gebruik”, onder de voorwaarde dat de
activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door het ministerie van
Economische Zaken vastgestelde gedragscode. Tot het moment waarop
een gedragscode is vastgesteld, is een (aanvraag om) ontheffing nodig.

-

Zwaar beschermde soorten. Voor deze soorten is in beginsel geen vrijstelling van toepassing. Voor het verstoren van deze soorten (en van vogels, zie hierna) kan alleen onder voorwaarden een ontheffing worden
verleend. Het algemene beleid hierbij is dat er bij de ontwikkeling zo
veel mitigatie (verzachting) en compensatie (vergoeding) plaatsvindt,
dat er geen effect meer verwacht wordt op “de goede instandhouding
van de soort” op de plaats van de ontwikkeling.

-

Vogels. Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Vogels vallen ten
aanzien van de vrijstellingsregeling onder de categorie middelzwaar
beschermde soorten en ten aanzien van een ontheffingsaanvraag onder
de categorie streng beschermde soorten. Bij vogels wordt verder onderscheid gemaakt tussen soorten waarvan de nestplaats alleen beschermend is indien deze in gebruik is ten behoeve van een broedsel en nesten die jaarrond beschermd zijn.

3.2

Natuurbeschermingswet 1998
Op 22 januari 1999 is de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) in werking
getreden. De Nbw 1998 bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurgebieden. In de wet zijn ook de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Onder de Nbw 1998 zijn drie typen gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands.
Het overgrote deel van de Natura 2000-gebieden is inmiddels definitief aangewezen. Dat gebeurt in de vorm van een aanwijzingsbesluit. In het aanwijzingsbesluit staat welke doelen Nederland nastreeft voor een bepaald gebied (instandhoudingsdoelstellingen), bijvoorbeeld welke planten en dieren bescherming verdienen. Vervolgens komt er in nauw overleg met betrokken partijen
een beheerplan, waarin onder andere staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om de doelen te behalen.
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Op grond van de Nbw 1998 moet, wanneer er bij ontwikkelingen sprake kan
zijn van een ‘significant (negatief) effect” op een Natura 2000-gebied, een zogenoemde “passende beoordeling” worden uitgevoerd.
Programma Aanpak Stikstof
Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de periode van
1 juli 2015 tot en met 1 juli 2021 in werking getreden. De PAS is in de
Nbw 1998 verwerkt. In het PAS zijn maatregelen opgenomen om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te beperken. Hierdoor is er weer ruimte voor
nieuwe ontwikkelingen: de zogenoemde “ontwikkelingsruimte”. In de bestaande situatie is de stikstofdepositie in een groot deel van de Natura 2000gebieden namelijk te hoog waardoor het verlenen van vergunningen voor
nieuwe ontwikkelingen niet of nauwelijks mogelijk is.
In het PAS wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten en handelingen
die niet toestemmingsplichtig zijn en projecten waarvoor wel een vergunning
vereist is. De eerste categorie bestaat uit autonome ontwikkelingen, zoals toename van bevolking of wegverkeer, en uit projecten die onder de grenswaarde
blijven. De tweede categorie activiteiten valt uiteen in prioritaire projecten
(segment 1) en overige projecten en handelingen (segment 2). Prioritaire projecten zijn door het Rijk of de provincies aangemerkt als projecten van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang. De verdeling van de depositieruimte over de vier delen is een bestuurlijke keuze van Rijk en provincies.

Zoals hierboven is aangegeven, zijn ontwikkelingen die onder de grenswaarde
vallen niet vergunningplichtig. Deze grenswaarde is ingesteld om de lasten
voor ondernemers zoveel mogelijk te verminderen. Projecten en andere handelingen binnen de sectoren industrie, landbouw en infrastructuur die onder
de grenswaarde vallen, zijn meldingplichtig, tenzij de toename van de stikstofdepositie minder dan 0,05 mol per hectare per jaar is. De grenswaarde bedraagt 1,0 mol/ha/jr. Wanneer 95% van de ruimte voor meldingen is gebruikt,
wordt deze grenswaarde echter verlaagd naar 0,05 mol per jaar. Voor Kennemerland-Zuid is dit per 30 oktober 2015 het geval.
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De ontwikkelingsruimte kan overigens alleen worden gebruikt voor projecten.
In een bestemmingsplan kan dan ook geen ontwikkelingsruimte op grond van
het PAS worden opgenomen: “de wetgever heeft er bewust voor gekozen om
bestemmingsplannen buiten de regeling van de PAS te houden en geen toedeling van ontwikkelingsruimte aan bestemmingsplannen mogelijk te maken. Het
toedelen van ontwikkelingsruimte aan bestemmingsplannen zou een te groot
beslag op de schaarse ontwikkelingsruimte voor projecten en andere handelingen leggen. Er zou in dat geval ontwikkelingsruimte nodig zijn voor de volledige realisatie van het bestemmingsplan en de maximale planologische mogelijkheden die het plan biedt, terwijl in werkelijkheid niet alle (maximale)
ontwikkelingsmogelijkheden van het bestemmingsplan worden benut. Bestemmingsplannen hebben bovendien een geldingsduur van 10 jaar terwijl het
programma aanpak stikstof een geldingsduur heeft van 6 jaar. Daarbij zal de
ingangsdatum van bestemmingsplannen in elke gemeente anders zijn, zodat
synchroniteit van een bestemmingsplan met het programma nooit is verzekerd”5. Dit in overweging nemende is in het planMER geen ruimte gehouden
met ontwikkelingsruimte uit het PAS.

3.3

Regelgeving veehouderij
Wet ammoniak en veehouderij
Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden.
De Wav is er op gericht de zogenoemde ammoniakemissie van veehouderijbedrijven in een zone van 250 meter rondom zogenoemde kwetsbare gebieden
(Wav-gebieden) te beperken. Wav-gebieden zijn echter niet aanwezig in en om
het plangebied.
Besluit emissiearme huisvesting
Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) in werking getreden. Op grond van het Beh mogen veeplaatsen, waarvoor zogenoemde emissiearme huisvestingsystemen beschikbaar zijn, een ten hoogste in het Beh opgenomen fijnstof- en ammoniakemissie hebben. Hierbij is voor melkrundvee
een onderscheid gemaakt in dierenverblijven die zijn opgericht:
-

vóór 1 juli 2015, maar na 1 april 2008;

-

na 1 juli 2015 en voor 1 januari 2018;

-

ná 1 januari 2018.

Voor bedrijven van voor 1 april 2008 gelden de emissie-eisen uit het besluit
niet. Onder oprichting van een dierenverblijf wordt verstaan: oprichting, vervanging of uitbreiding van een dierenverblijf. Om deze reden is in het MER bij
de berekening van de worst case uitgegaan van de maximale emissie die geldt

5
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tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2018. Immers, bij de maximale invulling van een
bouwvlak zal altijd sprake zijn van oprichting van een dierenverblijf.
Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Melkveewet)
Op 1 januari 2015 is de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Melkveewet)
in werking getreden. Deze wet bepaalt dat groei van de melkveehouderij uitsluitend mogelijk is op voorwaarde dat het bedrijf voldoende grond in gebruik
heeft om de extra fosfaatproductie geheel te kunnen plaatsen dan wel dat de
extra fosfaatproductie in zijn geheel wordt verwerkt. Het gaat hierbij om een
verantwoorde afzet van dierlijke mest.
Wet geurhinder en veehouderij
Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. Op grond van de Wgv is ter plaatse van geurgevoelige objecten (zoals woningen) een maximale geurbelasting vanwege dierverblijven van veehouderijbedrijven toegestaan. De waarde van deze maximaal toegestane geurbelasting
wordt uitgedrukt in zogenoemde odeur units (ou). Voor een aantal diersoorten,
zoals melkrundvee, zijn geen waarden opgenomen maar afstanden. Tussen de
stalgebouwen van deze diersoorten en een geurgevoelig object moet ten minste deze afstand gewaarborgd worden.
Op grond van de Wgv kan door een gemeente eigen beleid worden opgesteld
om de in de wet opgenomen ruimte verder uit te werken. Hiermee is het voor
een gemeente mogelijk om gebiedsgericht geurbeleid op te stellen. De gemeente heeft een dergelijke geurverordening. De gemeente Noordwijkerhout
heeft geen geurverordening.
Regelgeving in voorbereiding
Wet grondgebonden groei melkveehouderij
Daarnaast is een Wet grondgebonden groei melkveehouderij in voorbereiding.
De Raad van State heeft advies uitgebracht over dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is op 29 september 2015 bij de Tweede Kamer ingediend.
Deze wet bepaalt dat groei van de melkveehouderij enkel mogelijk is indien
sprake is van een bepaalde mate van grondgebondenheid. Doel van het wetsvoorstel is het grondgebonden karakter van de melkveehouderij te behouden
en te versterken. Grondgebondenheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan
een duurzame toekomst van de melkveehouderij.
Het wetsvoorstel heeft betrekking op de groei vanaf het kalenderjaar 2014.
Daarmee vallen ook uitbreidingen die in 2015 plaatsvinden straks onder de
nieuwe regels.
Invoering fosfaatrechten
Op 2 juli 2015 kondigde Staatssecretaris Dijksma aan dat zij voornemens is om
voor de melkveehouderij fosfaatrechten in te voeren. Nederland heeft de afgelopen jaren van de Europese Commissie derogatie verkregen, om af te wijken
van de gebruiksnorm voor dierlijke mest van 170 kg per hectare conform de
Nitraatrichtlijn. Aan de derogatiebeschikking zijn een aantal voorwaarden ver-
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bonden. Een van deze voorwaarden is dat de fosfaatproductie in Nederland
niet boven het niveau van 2002 (172,9 miljoen kg) mag groeien. Voor de melkveehouderij geldt een fosfaatproductieplafond van 84,9 kg. Vanwege een
(dreigende) overschrijding van dit plafond van de melkveehouderij ziet de
Staatssecretaris zich genoodzaakt om de fosfaatproductie door de melkveehouderij te reguleren. In haar brief van 2 juli 2015 heeft zij aangekondigd
daartoe fosfaatrechten in te willen voeren.

3.4

Visie Ruimte en Mobiliteit
Op 9 juli 2014 is de Visie Ruimte en Mobiliteit (hierna: VRM) door de provincie
Zuid-Holland vastgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen sturing aan de ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Hoofddoel van de VRM is het scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Dat betekent: ruimte bieden om te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. De VRM
bevat een nieuwe sturingsfilosofie. De kern daarvan is:
-

ruimte bieden aan ontwikkelingen;

-

aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en mobiliteit;

-

allianties aangaan met maatschappelijke partners;

-

minder toetsen op regels en meer sturen op doelen.

De VRM bestaat uit vier documenten, te weten: de Visie Ruimte en Mobiliteit,
de Verordening ruimte 2014, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit.
4 Thema’s
In de VRM zijn 4 thema’s te onderscheiden:
1. Beter benutten en opwaarderen
De provincie vangt de groei van de bevolking, de mobiliteit en de economische
activiteit vooral op in de bestaande netwerken en bebouwde gebieden. Steden
bieden nog volop kansen om te bouwen en te verbouwen. Ze kunnen de
hoofdmoot voor hun rekening nemen van de woningen die Zuid-Holland tot
2030 extra nodig heeft. Daardoor kan het landelijk gebied open blijven. Door
de schaalvoordelen blijft het mogelijk om goed openbaar vervoer tussen
knooppunten te laten rijden. Gemeenten stellen regionale visies voor woningen en kantoren op.
Door deze visies stemmen de gemeenten het aanbod met elkaar af op de reële
behoefte naar woningen en kantoren. Op deze wijze wil de provincie het overschot aan kantoren terugdringen en het tekort aan woningen voor bepaalde
segmenten kleiner maken.
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2. Versterken stedelijk gebied (agglomerat iekracht)
Meer concentratie en specialisatie van locaties die onderling goed verbonden
zijn, leidt tot de versterking van de kennis- en bedrijvencentra op het Europese toneel en wereldtoneel. De provincie wijst in de VRM de concentratielocaties met goede ontsluiting aan. Daarnaast werkt de provincie aan een goede
aantakking van de Zuid-Hollandse economie op de nationale, Europese en wereldwijde netwerken van goederen- en personenvervoer.
Detailhandel is een belangrijke drager voor levendige centra. De VRM concentreert winkels zoveel mogelijk in bestaande winkelgebieden om leegstand in de
binnenstad te voorkomen.
3. Versterken ruimtelijke kwaliteit
Het provinciale landschap valt onder te verdelen in drie typen, gekenmerkt
door veenweiden, rivieren en kust. Het verstedelijkingspatroon, de natuurwaarden en het agrarisch gebruik sluiten daarop aan. De provincie stelt de versterking van de kwaliteiten van gebieden centraal in het provinciaal beleid.
Per nieuwe ontwikkeling zal voortaan eerst worden bekeken of het nodig is om
het buiten bestaand stads– en dorpsgebied te realiseren.
De voorwaarde hierbij is dat de maatschappelijke behoefte is aangetoond en
de nieuwe ontwikkeling bijdraagt aan het behoud of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het om een integrale benadering waarbij de samenhang tussen bruikbaarheid, duurzaamheid én belevingswaarde in acht wordt genomen.
4. Bevorderen van een water- en energie-efficiënte samenleving
In de VRM zet de provincie in op de transitie naar een water- en energieefficiënte samenleving. Door ruimtelijke reserveringen te maken voor de benodigde netwerken en via haar vergunningen- en concessiebeleid, draagt de
provincie hieraan bij.
Blikvanger is het warmtenet. Restwarmte uit de Rotterdamse mainport kan in
de toekomst via een ondergronds leidingstelsel worden getransporteerd naar
de Greenport Westland-Oostland, waar er kassen mee worden verwarmd, en
naar steden om te voorzien in de warmtebehoefte van bewoners en bedrijven.

3.5

Verordening Ruimte
In samenhang met de structuurvisie, is ook de Verordening Ruimte (2014) opgesteld. De regels in deze verordening zijn bindend en werken door in gemeentelijke bestemmingsplannen.
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De volgende bepalingen zijn relevant voor het bestemmingsplan:
Ecologische Hoofdstructuur
Het Natuur Netwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur is uitgewerkt in het Natuurbeheerplan Zuid-Holland
(2016) en Provinciale Verordening Ruimte Provincie Zuid-Holland (2015).
De begrenzing van gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur ((P)EHS) van de
provincie Zuid-Holland is vastgesteld in de provinciale Verordening Ruimte.
Hierin zijn ook het beleid en de regels voor deze gebieden opgenomen. In de
navolgende afbeelding zijn de EHS-gebieden in en in de omgeving van het bestemmingsplangebied weergegeven. De EHS is een samenhangend netwerk van
natuurgebieden die op de schaal van de provincie, Nederland en ook Europa
van waarde zijn. Inmiddels heeft de EHS een nieuwe naam: NNN, Natuur netwerk Nederland.
Voor de gronden binnen de gebieden van de (P)EHS moet op grond van de Verordening in een bestemmingsplan een bestemming worden opgenomen die past
bij de aard van de gronden. De gebruiksregels van deze bestemming moeten
gericht zijn “op behoud, herstel of ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken
en waarden van de gronden, met inbegrip van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden”. Andere activiteiten binnen de gebieden zijn mogelijk
onder voorwaarde dat er geen sprake is van een negatief effect op deze waarden.
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EHS (Natuur Netwerk Nederland, NNN) in Noordwijkerhout
Bron: Natuurbeheerplan 2016, Provincie Zuid-Holland

Op grond van de Verordening maakt de provincie Zuid-Holland ruimtelijke ontwikkelingen die een negatief effect hebben op de bijzondere kenmerken en
waarden van het natuurgebied niet mogelijk. Vanwege het grote belang (economisch of anders) is het mogelijk dat ruimtelijke ontwikkelingen die een negatief effect hebben toch uitgevoerd moeten worden. Bij dergelijke projecten
moet er compensatie plaatsvinden. Deze compensatie moet bijdragen aan de
aanleg van een zogenoemde sterke EHS. De beschrijving van de wezenlijke
kenmerken en waarden van de EHS in voorliggende rapport is voornamelijk gebaseerd op het Natuurbeheerplan 2016 Zuid-Holland.
In de voorgaande afbeelding zijn tevens de verschillende beheertypen van de
EHS in Noordwijkerhout weergegeven. Het grootste deel van de EHS betreft
het natuurgebied Kennemerland-Zuid, dit is ook Natura 2000-gebied. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit open duin, ook zijn er enkele duinbossen. In het
zuiden van de gemeente ligt het natuurgebied de Leeuwenhorst en de Halle.
Dit is een gevarieerd complex bestaande uit duinbossen, vochtig bos met productie en fauna- en kruidenrijk grasland.
Ecologische verbindingen
Grote natuurgebieden zijn beter bestand tegen verstorende invloeden; immers
vooral aan de randen van het gebied zijn de gevolgen van invloeden van buitenaf het duidelijkst waarneembaar. In een groot gebied bestaat bovendien
meer variatie in omgevingsfactoren, waardoor voor meer soorten aan de levensvoorwaarden wordt voldaan. Grote natuurgebieden vertegenwoordigen
daarom een grotere natuurwetenschappelijke waarde en zijn meer levensvatbaar dan kleinere gebieden.
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Uit het voorgaande mag echter niet geconcludeerd worden dat kleinere gebieden en elementen, zoals houtwallen, bosjes en poelen, onbelangrijk zouden
zijn. Deze gebieden en elementen vervullen namelijk een belangrijke rol als
ecologische verbindingszone tussen grotere natuurgebieden. Hierbij zijn niet
alleen lintvormige elementen, zoals houtwallen en oevers, van belang, maar
ook elementen zoals bosjes en poelen die kunnen fungeren als stapstenen.
In de navolgende afbeelding is de ambitiekaart voor de EHS weergegeven.
Hierin worden op twee plaatsen ecologische verbindingen aangegeven. Een
oost-westverbinding tussen het duingebied en de Keukenhof in de gemeente
Lisse, ten noorden van het Oosterduinse meer. Een tweede verbinding is geprojecteerd in het zuidwesten van de gemeente tussen het duingebied en het natuurgebied de Leeuwenhorst

Ambitiekaart van de EHS. Roze gebieden zijn gebieden die op la nge termijn nog tot natuurgebied omgevormd moeten worden.
Bron: Natuurbeheerplan 2016, Provincie Zuid-Holland

Natuur buiten de EHS
Ook buiten de EHS komt in de provincie veel natuur voor. De provincie ZuidHolland hecht eraan ook deze natuur zoveel mogelijk te beschermen. In die
gebieden spelen echter ook andere functies een (hoofd)rol. In de gemeente
Noordwijkerhout gaat het om de leefgebieden voor open grasland, dit betreft
in de gemeente slechts een kleine oppervlakte hoofdzakelijk in het zuiden van
de gemeente (zuidelijk van Noordwijkerhout), en het gaat om een groot oppervlak open akkerland in het noordelijk deel van de gemeente (noordelijk van
Noordwijkerhout).
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Open grasland
Binnen het leefgebied open grasland gaat het in Zuid-Holland vooral om het
beheertype ‘kritische weidevogelsoorten’. Dit zijn soorten van natte en kruidenrijke graslanden die slecht tegen verstorende elementen kunnen zoals riet,
bomen of bebouwing. In onderstaande tabel staat de selectie van de soorten
die in Zuid-Holland kenmerkend zijn voor dit leefgebied, die door agrarisch natuur- en landschapsbeheer worden ondersteund en waarvoor Nederland een
internationale verantwoordelijkheid heeft.
Tabel: Doelsoorten leefgebied open grasland (broedvogels)

Grutto

Slobeend

Kievit
Scholekster

Tureluur
Veldleeuwerik

Kemphaan
Watersnip
Zomertaling

Soorten als wintertaling, krakeend, kuifeend, visdief en zwarte stern zijn voor
Zuid-Holland ook belangrijk. Deze soorten liften mee met de maatregelen die
genomen worden voor de soorten in de tabel.
Vochtig weidevogelgrasland komt voor op diverse bodems en in diverse landschapstypen, op zowel klei- als veengrond. Het beheer is erop gericht om
goede omstandigheden te bieden in de fase waarin soorten zich vestigen;
tijdens de eileg- en incubatiefase en tijdens de opgroeifase van de kuikens.
Het beperken van verstoring tijdens het broedseizoen en het zorgen voor voldoende geschikt foerageerhabitat (nat, structuur- en kruidenrijk grasland) voor
de kuikens is van cruciaal belang.
Open akkerland
Het open akkerland, in samenhang met landschapselementen als dijken en
kreken en naast het akkerland aanwezige graslandpercelen, is het leefgebied
van akkervogels. Het betreft soorten die zich in zekere mate hebben aangepast
aan de dynamiek van de hedendaagse agrarische bedrijfsvoering. Bepaalde
soorten komen alleen in de zomer in akkerbouwgebieden voor, zoals trekvogels
als de gele kwikstaart en grauwe kiekendief. Andere soorten verblijven het
hele jaar in Nederland: patrijs, blauwe kiekendief, veldleeuwerik; weer andere
soorten zijn typische wintergasten in akkerbouwgebieden, zoals gorzen of de
ruigpootbuizerd. In het plangebied gaat het vooral om bollengebieden. Naast
patrijs en veldleeuwerik komt de gele kwikstaart als akkervogel veel in de
gemeente Noordwijkerhout voor.
Ladder voor duurzame verstedelijking (a rtikel 2.1.1)
Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt,
voldoet aan de volgende eisen:
a)

de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd;

b)

in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering,
transformatie of anderszins, of;

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 30 juni 2016

35

c)

indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaande stads- en
dorpsgebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruikgemaakt van locaties die:
-

gebruikmaken van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld;

-

passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van
de Visie Ruimte en Mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1. van toepassing
is, en;

-

zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om
locaties groter dan 3 hectare.

Het bestemmingsplan staat geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen toe. De in
het bestemmingsplan op te nemen ontwikkelingsmogelijkheden zijn in regionaal verband afgestemd (ISG) en hebben uitsluitend betrekking op reeds bestaande bouwpercelen.
Ruimtelijke kwaliteit
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan, mits voldaan wordt aan de
regels met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Hier dient bij de planvorming
rekening mee gehouden te worden.
Bollenteeltgebied
De gronden binnen het bollenteeltgebied laten primair bollenteeltbedrijven,
bestaande gemengde bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven en bestaande
stekbedrijven toe, alsmede de daarbij behorende voorzieningen.
Voor kassen geldt:
-

bij een volwaardig bollenteeltbedrijf tot ten hoogste 3.000 m² per bedrijf;

-

bij een bestaand volwaardig gemengd bollenteelt- en glastuinbouwbedrijf tot ten hoogste 6.000 m² per bedrijf;

-

bij een bestaand volwaardig stekbedrijf tot ten hoogste 6.000 m² per
bedrijf.

In afwijking kan voorzien worden in kassen tot meer dan 3.000 m² bij een volwaardig bollenteeltbedrijf, mits:
-

tegenover de uitbreiding van de bestaande kassen in gelijke mate de
duurzame sanering staat van kassen elders binnen het bollenteeltgebied;

-

de ruimtelijke kwaliteit binnen het bollenteeltgebied per saldo wordt
verbeterd, en;

-

de te saneren kassen zijn opgericht voor 1 januari 2014.

Bestaande handels- en exportbedrijven in het bollenteeltgebied kunnen uitbreiden, mits:
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-

dit noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering;

-

verplaatsing naar een bedrijventerrein geen reële mogelijkheid is, en;
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-

de ruimtelijke kwaliteit niet significant wordt aangetast.

Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling anders dan bollenteelt is toegestaan, mits
voorzien wordt in compensatie van bollenteeltgebied door middel van een
overeenkomst hierover met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en
Bollenstreek.
Agrarische bedrijven
Voor agrarische bedrijven zijn onderstaande voorwaarden relevant:
-

nieuwe agrarische bebouwing, uitgezonderd kassen en schuilgelegenheden voor vee, wordt geconcentreerd binnen een bouwperceel van
maximaal 2 hectare;

-

nieuwe agrarische bebouwing is alleen mogelijk als deze noodzakelijk en
doelmatig is voor de bedrijfsvoering van volwaardige agrarische bedrijven;

-

bij een volwaardig agrarisch bedrijf wordt de reeds aanwezige agrarische bedrijfswoning toegelaten;

-

nieuwe kassen, anders dan bedoeld in de artikelen 2.1.5, 2.1.6, en 2.1.7
van de verordening, worden alleen toegelaten bij bestaande volwaardige glastuinbouwbedrijven tot een oppervlak van 2 hectare per bedrijf en
bij bestaande volwaardige boom- en sierteeltbedrijven tot een oppervlak van 300 m2 per bedrijf. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken;

-

nieuwe intensieve veehouderij als hoofdtak of als neventak wordt uitgesloten;

-

voor agrarische gronden kan onder de volgende voorwaarden worden
voorzien in verbredingsactiviteiten bij agrarische bedrijven, waaronder:
zorg, recreatie, energieopwekking en de verkoop van producten.

Bestaande niet-agrarische bedrijven en bebouwing bu iten bestaand stads- en dorpsgebied
Bestaande niet-agrarische bedrijven en andere bestaande niet-agrarische bebouwing op gronden buiten bestaand stads- en dorpsgebied kunnen onder
voorwaarden (ruimtelijke kwaliteit) uitbreiden met ten hoogste 10% van het
bruto vloeroppervlak of meer dan 10%, voor zover verplaatsing naar een bedrijventerrein geen reële mogelijkheid is gebleken.
Ecologische Hoofdstructuur
-

Bestaande natuurgebieden dienen beschermd te worden tegen significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden.

-

Bestemmingsplannen voor de gronden die zijn aangewezen als zoekgebied wijzen geen bestemmingen aan die de instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden significant beperken.

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 30 juni 2016

37

Molenbiotoop
-

Bestemmingsplannen voor gronden binnen de molenbiotoop van traditionele windmolens zoals aangeduid op kaart 11, moeten de vrije windvang en het zicht op de molen voldoende garanderen.

-

Oprichten van nieuwe bebouwing binnen een molenbiotoop is mogelijk
indien de vrije windvang en het zicht op de molen al beperkt is of zeker
is gesteld dat de belemmering van de windvang en het zicht op de molen door maatregelen elders in de molenbeschermingszone worden gecompenseerd.

In het bestemmingsplan is een regeling opgenomen ten behoeve van de molens
die net buiten het plangebied zijn gelegen.
Bescherming landgoed- en kasteelbiotoop
Gronden binnen de landgoed- en kasteelbiotopen staan nieuwe ruimtelijke
ontwikkeling toe voor zover er geen aantasting plaatsvindt van de waarden van
de landgoed- en kasteelbiotoop, of de ontwikkeling is gericht op verbetering
en versterking van de waarden van de landgoed- en kasteelbiotoop.
Bescherming graslanden in de Bollenstreek
Voor graslanden (alle reeds bestemde graslanden in het geldend bestemmingsplan) kan uitsluitend ruimte aan nieuwe ontwikkelingen worden geboden met
een aantoonbare meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit van de graslanden.

3.6

Intergemeentelijke structuurvisie
Greenport
In december 2009 hebben de gemeenten Hillegom, Noordwijk, Teylingen,
Noordwijkerhout, Lisse en Katwijk de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (hierna: ISG) vastgesteld. Deze zes gemeenten zetten zich gezamenlijk in
voor de herstructurering en revitalisering van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Met het vaststellen van de ISG is deze doelstelling juridische geborgd
en is er een zelfbindend kader voor de gemeenten ontstaan. De tijdshorizon
beslaat de periode tot 2030.
Het doel van de ISG
Met de vaststelling van het ISG kiezen de Greenportgemeenten voor versterking van de ruimtelijk-economische structuur van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Het doel van de ISG is drieledig (zie blz. 5 ISG):
-

het vastleggen van een ruimtelijk ontwikkelingskader voor de vitalisering van de Duin- en Bollenstreek tot en met 2030;

-

het wettelijk verankeren van dit zelfbindend ontwikkelingskader voor de
Greenportgemeenten;
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-

het bieden van een juridisch-planologische basis voor het verevenen van
plankosten op basis van de Wet ruimtelijke ordening.

De ambities van de ISG
De ISG heeft een integraal karakter, betreft het gehele buitengebied van de
zes Greenportgemeenten (uitgezonderd het duingebied en het Hollandse Plassengebied bij Teylingen) en gaat met name in op de toekomstige ruimtelijkfunctionele ontwikkeling van het buitengebied. De ISG richt zich op het realiseren van de volgende ambities (zie blz. 11-12 ISG):
-

economische herstructurering in combinatie met landschapsverbetering;

-

het tegengaan van verdergaande verrommeling;

-

het uitvoeren van de woningbouwopgave zoals in de Gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer-Bollenstreek is overeengekomen;

-

het duurzaam handhaven van 2.625 hectare 1e klas bollengrond;

-

het geven van prioriteit aan de primaire Greenportfuncties (bollencluster, vaste planten, bloemencluster en toerisme) boven niet primaire
Greenportfuncties (overige landbouw, veeteelt).

Uitgangspunten uitwerking ambities
Bij de uitwerking van deze ambities is een aantal uitgangspunten gehanteerd
(zie blz. 12 ISG):
-

het totaal areaal aan 1e klas bollengrond mag niet afnemen. Onder
voorwaarden is een tijdelijke afname toegestaan. Dit is het geval wanneer de afname nodig is om de herstructurering mogelijk te maken;

-

binnen grenzen is het mogelijk flexibel om te gaan met de compensatie
van de bollengrond. Dit om het transformatieproces op gang te krijgen.
Hiertoe wordt een Ruimtebalans met constante monitoring opgesteld;

-

de landschapskwaliteiten dienen significant verbeterd te worden waarbij aandacht nodig is voor de verschillende schaalniveaus;

-

de herstructurering in combinatie met landschapsverbetering dient
spoedig en slagvaardig ter hand genomen te worden;

-

de berekende ruimtebehoefte voor de glastuinbouw wordt zoveel mogelijk binnen de Greenport opgelost;

-

de grootschalige veehouderijbedrijven dienen behouden te blijven, in
het belang van de sector en de beleving van het landschap. Niet alle
veehouderijbedrijven zijn echter even perspectiefvol en er is geen ruimte voor uitbreiding van het graslandareaal;

-

de ontwikkeling van nieuwe natuur ter compensatie van het omspuiten
van graslanden met natuurwaarden naar bollengronden moet geen kille
hectarediscussie zijn. Het gaat met name om het toevoegen van landschapskwaliteiten, een vergroting van de biodiversiteit en het combineren met andere factoren als water en recreatie;

-

de woningbouwopgave op basis van de eigen behoefte en de regionale
behoefte wordt zoveel mogelijk binnen bestaand stads- en dorpsgebied,
dan wel zoveel mogelijk aansluitend. Uitzonderingen vormen de locatie
Bronsgeest in Noordwijk, Pastoorslaan in Hillegom, de 600 Greenportwoningen en de Ruimte voor Ruimte-woningen;
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-

er wordt in de Greenport ruimte geboden aan een beperkt aantal reguliere bedrijven;

-

investeringen om de bereikbaarheid te vergroten zijn hoogst urgent;

-

de projecten moeten haalbaar en betaalbaar zijn.

Strategische hoofdlijnen
Voor het ruimtelijk beleid tot 2030 hanteren de Greenportgemeenten de volgende pijlers (zie blz. 15 ISG):
-

faciliteren van herstructurering, versterking en vernieuwing van het gehele bollen-, vaste planten- en bloemencomplex in combinatie met verbetering van het landschap;

-

realisering van de daarvoor benodigde ruimtelijke functiewijzigingen;

-

bijdragen aan de sociaal-economische vitaliteit van de Greenportgemeenten;

-

bijdragen aan de bereikbaarheid van de gehele regio Holland-Rijnland.

De daarmee samenhangende strategische hoofdlijnen tot 2030 zijn (zie blz. 15
ISG):
-

verbetering van het landschap aan de hand van het landschapsperspectief dat functioneert als raamwerk voor sanering, intensivering en uitbreiding van Greenportbedrijven;

-

concentratie van agrarische handels- en exportbedrijven en selectieve
uitbreiding ter plekke;

-

herstructurering en uitbreiding van gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven volgens de berekende ruimtebehoefte;

-

tegengaan van verdergaande verrommeling van het landschap;

-

deels behoud van graslanden en deels omzetting naar bollengrond;

-

aanleg van nieuwe natuur c.q. ecologische verbindingszones zoals benoemd in de PEHS;

-

zorg dragen voor duurzaam waterbeheer;

-

het bestaande cultuurhistorisch erfgoed verbinden met planologische
keuzes, zodat waardevolle cultuurhistorische kenmerken duidelijk herkenbaar, zichtbaar en aantrekkelijk blijven;

-

vernieuwing en doorontwikkeling van het recreatief-toeristisch product;

-

concentratie van het merendeel van de Greenportwoningen op enkele
grotere locaties;

-

realisering van 600 Greenportwoningen;

-

realisering van 1.500 woningen voor de regionale behoefte, zoals vastgelegd in de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (stedelijke
opgave binnen de rode contour);

-

herstructurering en beperkte uitbreiding van reguliere bedrijven op
duurzame bedrijventerreinen;

-

fors investeren in bereikbaarheid.

Voor het bestemmingsplan zijn al deze punten direct of indirect van belang.
Het meest in het oog springt daarbij het landschapsperspectief, zoals genoemd
onder het eerste aandachtsstreepje. De onderscheiden zones uit het land-
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In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van
artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet:
a.

‘een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover
de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van
dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden ondernomen’;

b.

‘een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen
activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn
bepaald en beschreven’;

c.

‘een vergelijking van de ingevolge onderdeel b beschreven te verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijke gevolgen
voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing
genomen alternatieven’;

d.

‘een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen
op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel
mogelijk teniet te doen’.

In de onderstaande paragrafen zijn de verschillende milieuonderdelen onderscheiden. In elke paragraaf is achtereenvolgens:
-

uiteengezet op basis van welke kenmerken en op welke wijze de milieueffecten zijn beoordeeld;

-

de referentiesituatie voor het milieuonderdeel op basis van de algemene
uitgangspunten, waar nodig, verder uitgewerkt;

-

uiteengezet wat de milieueffecten zijn;

-

de beoordeling van de milieueffecten opgenomen;

-

een omschrijving opgenomen van de mogelijke maatregelen om de als
(zeer) negatief beoordeelde milieueffecten te voorkomen of te beperken;

-

een omschrijving opgenomen van de zogenoemde leemten in kennis.

De uiteenzettingen en omschrijvingen zijn beperkt tot die onderwerpen van
een milieuonderdeel die belangrijk zijn voor de beoordeling van de milieueffecten.
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Op basis van het concept ontwerpbestemmingsplan van de gemeente kunnen
verschillende milieueffecten op verschillende milieuonderdelen verwacht worden. De ‘m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten’ waarvoor het bestemmingsplan een kader biedt in overweging nemende, worden vooral milieueffecten verwacht op of van:
-

de natuur; en

-

het landschap.

Het onderzoek voor de plan-m.e.r. is dan ook vooral op deze twee milieuonderdelen gericht. Andere milieuonderdelen die in het onderzoek overwogen
zijn, zijn:
-

water en bodem;

-

archeologie en cultuurhistorie;

-

geurhinder;

-

luchtkwaliteit;

-

geluid;

-

verkeer;

-

gezondheid.

De milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan zijn in samenhang
bepaald. Dit betekent dat bij de omschrijving en beoordeling van de effecten
ook de schaal waarop de effecten elkaar versterken of verzwakken (cumulatie)
is overwogen.
De effecten van het concept ontwerpbestemmingsplan kunnen ook door activiteiten op grond van andere plannen en projecten versterkt of verzwakt worden. Op het moment van het uitvoeren van het onderzoek voor het planMER
waren echter dergelijke plannen of projecten niet bekend. Een uitzondering
hierop zijn de bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van andere gemeenten in de omgeving van de gemeente Noordwijkerhout. Bekend is dat verschillende gemeenten een dergelijk bestemmingsplan opstellen, de inhoud van
een groot deel van de plannen was bij het uitvoeren van het onderzoek echter
nog niet bekend. Wanneer de effecten van het concept ontwerpbestemmingsplan mogelijk door de activiteiten op grond van deze bestemmingsplannen
worden versterkt of verzwakt, is hierover, per milieuonderdeel, onder leemten
in kennis een opmerking opgenomen.

4.1

Natuur
Het concept ontwerpbestemmingsplan is voor wat betreft de natuur op basis
van de volgende kenmerken beoordeeld:
-

milieueffecten op Natura 2000-gebieden;

-

milieueffecten op gebieden van de EHS en natuurgebieden buiten de
EHS;

44

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 30 juni 2016

-

milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet beschermde
soorten.

Bij de effectbeoordeling wordt met name gekeken welke gevolgen het concept
ontwerpbestemmingsplan op de natuur heeft ten opzichte van de autonome
ontwikkeling. Daarbij worden de effecten op de EHS, ecologische verbindingszones, overige natuurgebieden en natuurwaarden in het agrarisch gebied bepaald. Ten slotte worden de effecten op Flora- en faunawetsoorten in beeld
worden gebracht.
Tabel: Beoordelingskader natuur
Criterium

Methode

Effecten op Natura 2000-gebieden (Passende beoordeling)

Kwalitatief

Effecten op de EHS en natuurgebieden buiten de EHS

Kwalitatief

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde soorten

Kwalitatief

Natura 2000-gebieden
Voor de Natura 2000-gebieden is op grond van de Nbw 1998 een zogenoemde
“passende beoordeling” uitgevoerd. Op grond van de Nbw 1998 moet deze passende beoordeling duidelijk in het planMER worden opgenomen. De passende
beoordeling is in hoofdstuk 7 in het voorliggende planMER opgenomen waardoor deze duidelijk als afzonderlijk deel is te herkennen. Hierin is ook de omschrijving en de beoordeling van de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan op de Natura 2000-gebieden opgenomen. In tegenstelling tot
de effectbeoordeling van andere milieuaspecten wordt bij de Natura 2000gebieden de huidige situatie als referentie genomen en niet de autonome ontwikkeling.
Natuur binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur
(Natuur Netwerk Nederland)
De ecologische hoofdstructuur (EHS) is weergegeven op de afbeelding in paragraaf 3.5 Verordening Ruimte. Tot de EHS wordt het aaneengesloten stelsel gerekend van:
-

grotere bestaande bos- en natuurgebieden, inclusief de grote wateren
die in handen zijn van de overheid of van grote natuurbeherende organisaties (aangegeven als “water” en “overige natuur”);

-

bij grotere eenheden aansluitende (één-op-één begrensde) beheergebieden die veelal in eigendom zijn bij particulieren (aangeduid als “beheergebied”);

Bij de effectbeoordeling gaat het om de vraag of er sprake is van aantasting
van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. De wezenlijke kenmerken en waarden worden in de provinciale beleidsdocumenten niet exact omschreven. Tot wezenlijke kenmerken en waarden worden in ieder geval gerekend de landschappelijke kenmerken, de aanwezige flora en fauna en voor de
grotere elementen ook aspecten als stilte en duisternis.
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Ten aanzien van de natuur buiten de EHS gaat het hoofdzakelijk om de bollengebieden en in mindere mate om graslandpercelen in het zuidelijk deel van de
gemeente. Daarnaast spelen op kleinere schaal landschapselementen, bosjes
en houtsingels die niet in de EHS zijn opgenomen een rol. Over het algemeen
zijn de waarden van deze elementen gezien de aard en schaal van deze gebieden ook beduidend lager dan elementen in de EHS. Met natuurwaarden buiten
de EHS worden ook de agrarische gronden aangeduid die op grond van provinciaal beleid zijn aangewezen als open grasland en open akkerland. Ruwweg
kan worden gesteld dat het gebied ten zuiden van Noordwijkerhout is aangewezen als open grasland en het gebied ten noorden van Noordwijkerhout als
open akkerland (Bron: Natuurbeheerplan Provincie Zuid-Holland, 2016). De begrenzingen zijn globaal: het zuidwestelijk deel van de gemeente bestaat momenteel hoofdzakelijk als akkerland en niet als grasland. De meeste natuurwaarden in Noordwijkerhout zijn opgenomen in de EHS.
Flora- en Faunawetsoorten
Bij de effectbeoordeling van de Flora- en faunawetsoorten kan onderscheid
gemaakt worden tussen het voorkomen van deze soorten in de natuurgebieden
van de Ecologische hoofdstructuur, buiten de EHS en het voorkomen van deze
soorten in het agrarisch en bebouwd gebied. Aan alle aspecten zal aandacht
worden geschonken, waarbij de nadruk zal liggen op het beoordelen van de
middelzwaar en streng beschermde soorten buiten de beschermde natuurgebieden. De beschermde flora en fauna in natuurgebieden behoren immers ook
tot de wezenlijke kenmerken en waarden van de ecologische hoofdstructuur en
worden in die zin ook al beoordeeld.
4 . 1 . 1

Referentiesituatie

Kennemerland Zuid
De natuur in Noordwijkerhout wordt voor een belangrijk deel bepaald door het
duinterrein in het noordwestelijk deel van de gemeente. Dit gebied maakt deel
uit van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid en is tevens een onderdeel
van de EHS. Naast relatief soortenarmere duingraslanden, met soms veel duinriet, treffen we hier uitgestrekte struwelen aan. Duindoorn is ongetwijfeld de
meest opvallende soort, maar kenmerkend voor Kennemerland-Zuid is ook het
massaal voorkomen van wilde kardinaalsmuts. De diversiteit aan plantengemeenschappen en -soorten is hoog, ook omdat door secundaire verstuiving veel
elementen van de meer westelijk gelegen zones voorkomen, waardoor op korte
afstand grote verschillen in kalkgehalte en humusvorming optreden. De duinvegetaties zijn op veel plaatsen goed ontwikkeld met soorten als hondskruid,
wondklaver en de silenesoorten kegelsilene, nachtsilene en oorsilene. Op de
meeste plaatsen in het gebied is sprake van geleidelijke overgangen van de
oppervlakkig ontkalkte binnenduinen naar de volledig ontkalkte strandwallen.
Het meest geleidelijk is deze overgang bij De Zilk, waar de oude strandwal
door het jongere duinzand heen 'schemert'. In de begroeiing is dit zichtbaar
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door het voorkomen van struikhei en adelaarsvaren, een grote bijzonderheid
binnen de kalkrijke duinen.
De goede kwaliteit van het duingrasland in grote delen van het terrein blijkt
tevens uit de rijkelijke aanwezigheid van de zandhagedis en uit de populaties
van insecten als heivlinder, bruine eikenpage; in mozaïeken van grasland en
struweel, blauwvleugelsprinkhaan, locomotiefje, veenmol en harkwesp.
De vogelbevolking van het duinlandschap is mede door de gevarieerde landschapsstructuur zeer rijk, maar broedvogels van het open duin, zoals wulp en
tapuit, zijn schaars geworden. Broedden er in de jaren 1970 nog honderden
paren, tegenwoordig resteren nog enkelingen. Ook de karakteristieke vogel van
de grazige, vochtige duinvalleien, het paapje, is afgenomen van tientallen
naar slechts enkele paren. Tegenover de verliezen staan ook diverse positieve
ontwikkelingen. In het bijzonder de roodborsttapuit wist flink terrein te winnen. De boomleeuwerik broedt verspreid op open zandige plekken in de binnenduin en is na een dip in de tachtiger jaren weer op een 'ouderwets' niveau
van meer dan 100 broedparen. In wat dichter struweel komt verspreid de
nachtegaal voor. De talrijkste broedvogel van het duinstruweel is de fitis en
ook grasmus, braamsluiper en kneu zijn verhoudingsgewijs talrijk.
De binnenduinrand en het strandwallenlandschap zijn uitgesproken bosrijk
(bijvoorbeeld het gebied bij Ruigenhoek). Het gaat hierbij veelal om oude
land-goedbossen, die bijzonder rijk zijn aan stinzenplanten als winterakoniet,
bostulp en blauwe anemoon. Het gebied is rijk aan vogels, zo komen onder
meer groene, grote bonte en kleine bonte specht algemeen voor, naast, in lage
dichtheden, roofvogels en uilen zoals havik, boomvalk en bosuil.
Leeuwenhorst, Nieuw Leeuwenhorst en de Halle
Het tweede belangrijke complex van natuurgebieden dat ook deel uitmaakt
van de EHS, vormen de oude strandwalbossen van de Leeuwenhorst met aangrenzende kruidenrijke graslanden van de Halle. De Leeuwenhorst (98 ha) is
een historisch landgoed op de oostelijke overgang van een oude strandwal
(Gooweg) en graslanden, bollenvelden en hakhoutbosjes. Hier werd een zusterklooster gesticht, dat later werd herbouwd als kasteel Leeuwenhorst.
Nieuw-Leeuwenhorst (38 ha) is een in 1884 gesticht landgoed op een oude
strandwal, westelijk van de Leeuwenhorst. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
bleef alleen het koetshuis gespaard. Het landgoed is inmiddels gereconstrueerd: De oevers van de vijver kregen een flauwe helling waardoor planten als
rietorchis, moerasrolklaver en veldlathyrus het hier goed doen. Bijzondere
broedvogels van de bossen zijn fluiter, houtsnip, ransuil en bosuil. Er wordt
gewerkt aan de aanleg van een smalle strook bos en struweel als ecologische
verbinding met de duinen. De grootste vijver is een rustplaats voor een groot
aantal watervogels, zoals smienten, wintertalingen, krakeenden en grote
zaagbekken.
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Aan de overkant van de N206 ligt het gebied De Halle omringd door graslanden.
Het grasland heeft vooral betekenis voor overwinterende vogels zoals smient,
krakeend, kievit en goudplevier. In het grasland ligt een verlande watergang
die van belang is door het voorkomen van bijzonder plantensoorten als dotterbloem, rietorchis, egelboterbloem en zeggesoorten.
Inmiddels is er een goedgekeurd plan waarmee een particulier initiatief voor
een nieuw landgoed mogelijk wordt gemaakt. Dit nieuwe landgoed, genaamd
Oud Leeuwenhorst, komt te liggen tussen de N206 en de Leidse Trekvaart in de
polder Noordwijkerhoutse Geest en de Zwetterpolder. Het nieuwe landgoed zal
6,4 hectare groot worden waarbij aansluitend op de bestaande ecologische
hoofdstructuur meer dan 6 ha nieuwe natuur wordt gecreëerd. Het landgoed
bestaat naast deze nieuwe natuur, uit bestaande natuur van 1,1 ha en een
huiskavel.
De aangrenzende graslanden in dit gebied hebben een waarde voor diverse watervogels. Zowel smient als krakeend grazen in het grasland langs de Vogelsloot en de Maandagse Watering. Hier komen ook grauwe ganzen, nijlganzen
en canadese ganzen voor. De scholekster en de grutto zijn hier vooral in februari en maart. De kievit is talrijk voor het broedseizoen, maar broedt ook in het
gebied.
Het Oosterduinse meer
Het Oosterduinse meer, in de volksmond vaak het Comomeer genoemd, is ontstaan door afgraving van de voormalige Oosterduinen. Dit fraaie recreatiegebied is ongeveer 1 km lang en 400 m breed. In het zuidoosten is een brede
rietkraag met wilgenmoerasbos. De bos- en struweelvegetaties zijn in twee
hoofdtypen in te delen: relatief droog en voedselarm bos en vochtig, voedselrijk bos. In het droge voedselarme bos vormt zomereik de belangrijkste boomvormer in dit bostype. Andere soorten in de boomlaag zijn onder andere iep,
abeel, els en esdoorn. In de struiklaag komen soorten voor als hulst, vogelkers,
meidoorn en ook Amerikaanse vogelkers. Langs de randen staan ook kardinaalsmuts, vlier en liguster. In de kruidlaag staan soorten als eikvaren, stekelvarens en klimop en meer langs de rand ook valse salie. Aan de noordzijde ligt
langs de Duinschoten een bosstrook (onderdeel EHS) met een duidelijk ander
karakter. De strook is aangeplant op voedselrijke, vochtige, kleiige grond. In
de boomlaag overheersen abeel en els aangevuld met iep en esdoorn. Ook enkele gewone essen komen in de boomlaag voor. In de struiklaag staat braam,
vlier, vogelkers (ook Amerikaanse) en veel opslag van iep en esdoorn. De kruidlaag wordt gedomineerd door ruigtesoorten als brandnetel en braam.
Moerasvegetaties komen met name voor langs de zuidoostzijde van het meer
en langs de noordelijke oevers. Aan de zuidoostzijde komen naast rietvegetaties ook vegetaties met grote zeggen (o.a. oeverzegge/moeraszegge) voor. In
de overgang naar bos- en struweelvegetaties is een ontwikkeling van (wilgen)
broekbos te zien met soorten als gewone valeriaan, engelwortel, gewone
wederik, wolfspoot en gele lis.
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Het gebied is rijk aan zowel broedvogels als winter- en trekvogels. Tot de
broedvogels horen onder meer zwarte kraai, gaai, grote bonte specht, goudvink, koolmees, pimpelmees, staartmees, goudhaan, winterkoning, zanglijster,
waterhoen, kuifeend, wilde eend en krakeend. Boven de plas wordt gefoerageerd door vleermuizen als ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis.
De eerste heeft vermoedelijk ook verblijfplaatsen in het gebied.
Het Bollengebied
Het grootste deel van het buitengebied van Noordwijkerhout bestaat uit bollengebied. Het bollengebied heeft onder meer een bepaalde waarde voor
akkerfauna. Als de bollenlanden geïnundeerd worden, een beheermaatregel
om parasieten te weren, vormen ze soms een foerageergebied voor trekkende
steltlopers als groenpootruiter, bosruiter en oeverloper. In onderstaande tekst
worden de verschillende poldergebieden, van noord naar zuid kort toegelicht.
Zilk
Binnen de gemeente gaat het vooral om het poldergebied Zilk Zuid. In en langs
de vele zanderijvaarten broeden wilde eend, meerkoet en fuut. In kleiner aantal broeden hier ook waterhoen, knobbelzwaan en krakeend. In het bollenland
komen broedvogels voor als veldleeuwerik, patrijs en gele kwikstaart; met name in het bollenland tussen Zilkerduinweg en Leidse Trekvaart.
Langs de duinvoet ligt nog een graslandperceel, dat dikwijls Paardenkerkhof
wordt genoemd (naar het aangrenzende eikenbosje dat ook deze naam
draagt). In dit grasland broeden enkele paren kieviten, scholeksters, wilde
eenden en krakeenden. In het aangrenzende bollengebied komen ook patrijs,
veldleeuwerik en gele kwikstaart als broedvogel. Ook worden hier soms kwartels waargenomen.
Langeveld
Langeveld (grotendeels buiten de gemeente) was voor de jaren zestig nog een
ongeschonden duingebied dat in de ruilverkaveling werd omgezet tot bollengrond. Hierdoor verdween het kleinschalige binnenduinlandschap met bollenveldjes, graslanden en ruigten. Het bollenland heeft betekenis voor vogels
vanwege het broeden door patrijs, gele kwikstaart en veldleeuwerik. In de
zanderijvaarten groeien veel watergentiaan, zwanenbloem en pijlkruid. Voor
vogels heeft dit gebied betekenis als broedgebied; voor veldleeuwerik, gele
kwikstaart, patrijs en visdief.
Hogeveense polder
De Hogeveense Polder is een uitgestrekt open bollengebied, ontstaan door het
omspuiten van vrijwel al het grasland (in de vroegere strandvlakte) in de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Het is een broedgebied voor gele
kwikstaart en veldleeuwerik. In kleiner aantal broeden hier ook patrijs, tureluur en grutto. Vrijwel jaarlijks is hier een kolonie visdieven te vinden.
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Noordzijderpolder, Noordwijkerhoutse Geest en Zwette rpolder
De Noordzijderpolder ligt westelijk van Noordwijkerhout. Het is grotendeels
open bollenland dat voor een belangrijk deel in de jaren tachtig door omspuiting van grasland ontstond. Het bollenland heeft betekenis voor broedvogels
als patrijs, gele kwikstaart, veldleeuwerik en tureluur. In Noordzijderpolder
Zuid, ten zuidwesten van Noordwijkerhout komt de Engelse gele kwikstaart
voor. Vanuit het duingebied voeren enkele smalle sloten kwelwater af. Deze
sloten hebben een karakteristieke flora met soorten als beekpunge, zompvergeet-mij-nietje en blauwe waterereprijs. Ook de Noordwijkerhoutse Geest, ten
zuiden van Noordwijkerhout heeft een waarde als broedgebied voor patrijs,
gele kwikstaart en veldleeuwerik. In de Zwetterpolder komen ook graslandgebieden voor, waardoor dit gebied behalve waarde heeft voor de eerder
genoemde akkervogels, ook waardevol is voor weidevogels als tureluur en kievit.
Beschermde soorten Flora- en faunawet
Omdat, zoals in hoofdstuk 3 is opgemerkt, voor licht beschermde soorten bij
ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van toepassing is, zijn deze soorten
voor het bestemmingsplan Buitengebied 2016 minder belangrijk. Wel geldt
voor deze soorten een zorgplicht.
De meeste Flora- en faunawetsoorten komen op de eerste plaats voor in de Natura 2000-gebieden, op de tweede plaats in de grotere elementen van de Ecologische hoofdstructuur. Dit is ook te verwachten, immers hoe groter en gevarieerder de natuurgebieden, hoe meer soorten er kunnen leven. Dit geldt ook
voor de minder algemene en meer kritische soorten, dus met name ook de Flora- en faunawetsoorten. In het duingebied komen onder meer de blauwe zeedistel, verschillende soorten orchideeën, parnassia en ronde zonnedauw voor.
Van de beschermde dieren kunnen zandhagedis, hazelworm, rugstreeppad,
eekhoorn en diverse soorten vogels worden genoemd. Over het algemeen zijn
de Flora- en faunawetsoorten in de beschermde gebieden goed beschermd. De
ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt heeft wat betreft de
meeste verstoringsaspecten hier geen invloed op. Dit geldt niet ten aanzien
van de effecten van stikstof: effecten hiervan kunnen tot op grote afstand van
de bron meetbaar zijn. Deze effecten zullen daarom in de effectbeoordeling
wel besproken worden.
In deze paragraaf worden vooral de Flora- en faunawetsoorten besproken die
ook buiten de beschermde gebieden, in het agrarische gebied voorkomen. Op
deze soorten kan ook rechtstreekse aantasting plaatsvinden door bijvoorbeeld
grond- en bouwwerkzaamheden. De meeste middelzwaar of streng beschermde
soorten komen in grotere aantallen in de beschermde gebieden voor. Dit geldt
alleen niet voor de aan gebouwen gebonden soorten zoals vleermuizen, huismus, kerkuil en op muren groeiende beschermde planten. Ook geldt dit niet
voor de vogels van de bollenvelden en graslanden. De meest relevante soorten
worden hieronder besproken.
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Vaatplanten
In het duingebied (Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid) komt een groot
aantal beschermde planten voor: parnassia en een groot aantal orchideeënsoorten zijn slechts enkele voorbeelden. In de omgeving van het Oosterduinse
meer komt rietorchis voor. De tongvaren is mogelijk iets wijder verspreid
(Quick-scanhulp/NDFF, 2015). Tongvaren kan incidenteel worden aangetroffen
op oude gebouwen, sluizen en kades. Muurbloem en klein glaskruid zijn bekend
van de oude gebouwen in Leeuwenburg. In de schraallanden rondom de Halle is
prachtklokje en rietorchis bekend (Quick-scanhulp/NDFF, 2015). Buiten de natuurgebieden zijn verder geen exacte locaties van strenger beschermde vaatplanten bekend, maar worden hooguit ook incidenteel buiten de natuurgebieden verwacht. De licht beschermde zwanenbloem komt op verschillende plaatsen in de sloten van het poldergebied voor.
Vogels
Het buitengebied is voor verschillende vogels van belang: In de graslandgebieden, met name in het zuidelijk deel van de gemeente, broeden weidevogels
als kievit en tureluur. In de bollengebieden broeden op verschillende plaatsen
akkervogels als gele kwikstaart, patrijs en veldleeuwerik. In de verspreide bosjes en singels van het poldergebied kunnen jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn van ransuil en buizerd. In de (agrarische) bebouwing van het buitengebied kunnen jaarrond beschermde nestplaatsen aanwezig zijn van kerkuil en
huismus.
Zoogdieren
In het duingebied komen eekhoorn en boommarter als beschermde soort voor.
De eekhoorn komt ook voor in het gebied Leeuwenhorst en in het Oosterduinse
meer. Otter, das, noordse woelmuis ontbreken in de gemeente Noordwijkerhout (Quick-scanhulp 2015). De waterspitsmuis kan incidenteel voorkomen
langs de zanderijsloten, oostelijk van de N206. Het voorkomen van deze soort
binnen de gemeentegrenzen is maar zeer de vraag.
Boven het Oosterduinse meer kunnen gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en incidenteel ook meervleermuis foerageren. Gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn vooral soorten van de bebouwde kom.
Het zijn gebouwbewoners die met name in de agrarische bedrijfsbebouwing
van het landelijk gebied van Noordwijkerhout voorkomen. Daarnaast kan een
kleine groep of een solitair mannetje ook heel goed een verblijfplaats kiezen
in een woning in het buitengebied. Beide soorten foerageren in het gehele buitengebied. Rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuis komen in de bosgebieden van Leeuwenhorst voor. Ook zijn in dit gebied waarnemingen bekend
van baardvleermuis en franjestaart (Quick-scanhulp, 2015).
Reptielen
In het duingebied komen zandhagedis en hazelworm voor. Deze soorten zijn
strikt beperkt tot het natuurgebied. Overige reptielen komen in de gemeente
niet voor.
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Amfibieën
Van de strenger beschermde amfibieën komt in het duingebied rugstreeppad
en voor. Rugstreeppad komt ook in andere delen, verspreid binnen de gemeente voor in sommige zandsloten (Quick-scanhulp, 2015). Licht beschermde soorten als kleine watersalamander, meerkikker en gewone pad kunnen in het gehele landelijk gebied worden aangetroffen, met name in en rond de zandsloten.
Vissen
Kleine modderkuiper (middelzwaar beschermd) komt in sloten en watergangen
rondom Leeuwenburg voor. Verder zijn geen meldingen van beschermde vissen
in de gemeente. In de oostelijke buurgemeenten komt de streng beschermde
bittervoorn voor.
Libellen
In het duingebied en langs de zandsloten komen verschillende soorten libellen
voor. Beschermde soorten zijn buiten het Natura 2000-gebied niet aangetroffen. In het duingebied van Kennemerland-Zuid komt de beschermde gevlekte
witsnuitlibel voor.
Autonome ontwikkeling
Natuurgebieden - Natuurbeheerplan
In de bestaande natuurgebieden wordt, op basis van de beheer- en ambitietypen, zoals die zijn vastgelegd in het provinciaal Natuurbeheerplan, een beheer gevoerd die recht doet aan de wezenlijke kenmerken en waarden.
Het beleid voor bestaande natuurgebieden is erop gericht om de bestaande
waarden te behouden en te versterken. Maatregelen hiervoor zijn onder
andere het verhogen van de grondwaterstand, het herstellen van kwelstromen,
het behouden van open gebieden voor weidevogels, het ontwikkelen van
(riet)moerasgebieden en het plaatselijk verschralen van gronden. Op basis
hiervan wordt verwacht dat in de onderzoeksperiode de natuurwaarden in de
bestaande natuurgebieden in het algemeen worden versterkt.
Waterkwaliteit
De wet- en regelgeving en het beleid van provincie en waterschap is erop
gericht om het vrijkomen van milieubelastende stoffen in het oppervlakte- en
grondwater te voorkomen. Op basis hiervan wordt verwacht dat in de onderzoeksperiode onder andere de meststoffen in het oppervlaktewater afnemen
(zie ook hoofdstuk 6). Het beleid van het Waterschap is er ook op gericht om
voldoende waterberging te waarborgen. Deze ontwikkelingen zullen in nog onbekende mate een positief effect op de natuurwaarden hebben.
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4 . 1 . 2

Omschrijving van de milieueffecten

Door nieuwe ontwikkelingen kunnen belangrijke natuurwaarden worden verstoord of zelfs verloren gaan. Daarnaast is het mogelijk dat door nieuwe ontwikkelingen de bestaande waarden worden versterkt. Belangrijk hierbij is
vooral wat de mogelijke consequenties zijn voor de belangrijke natuurgebieden en de beschermde soorten. De effecten van het concept ontwerpbestemmingsplan zijn hieronder vergeleken met de huidige situatie.
Verzuring en vermesting
Verzuring ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen
zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden. Deze gassen reageren met elkaar
en worden omgezet in onder andere salpeterzuur en zwavelzuur. Deze stoffen
kunnen leiden tot verzuring van bodem en water en kunnen planten en materialen aantasten. Landbouw, verkeer en industrie zijn de belangrijkste bronnen
van verzurende stoffen. De groei en intensivering van de landbouwsector heeft
geleid tot een toevoer van stikstof en fosfaat (vermesting). Hierdoor verslechterde de kwaliteit van het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater. Vermesting speelt niet alleen via uit- en afspoeling, maar ook via depositie van
ammoniak werkt de overbemesting in de landbouw door naar het milieu in de
vorm van vermesting en verzuring van natuur. De ecologische effecten van
vermesting door stikstof zijn echter belangrijker geworden dan de verzurende
effecten van zwavel en stikstof. De effecten ten gevolge van de landbouw, met
name intensieve veehouderij, zijn derhalve het grootst. Ook de uitbreidingen
in de melkveehouderij kunnen een forse bijdrage leveren aan de ammoniakdepositie.
De effecten ten gevolge van ammoniak op de Natura 2000-gebieden zijn uiteengezet in de passende beoordeling (zie hoofdstuk 7). Ook de overige natuurgebieden en natuurwaarden, zowel binnen als buiten de EHS, ondervinden
schade van vermesting en verzuring afkomstig uit de landbouw, zij het lang
niet overal in gelijke mate. Op basis van het concept ontwerpbestemmingsplan
mogen een paardenhouderij en een melkveehouderij fors uitbreiden (zie beschrijving in hoofdstuk 2). Daarnaast mogen de bestaande glastuinbouwbedrijven uitbreiden.
Ten gevolge van het concept ontwerpbestemmingsplan neemt in vergelijking
met de referentiesituatie de ammoniakemissie van de veehouderijbedrijven
toe waardoor ook de stikstofdepositie in natuurgebieden kan toenemen. De
uitbreiding van de glastuinbouwbedrijven veroorzaakt slechts een minimale
toename van de stikstofdepositie (0,06 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied
Kennemerland-Zuid). De toename ten gevolge van de veehouderijen bedraagt
op dit gebied 36 mol stikstof/ha/jaar (zie Passende Beoordeling Hoofdstuk 7).
Doordat in Nederland in veel gebieden reeds een hoge depositie aan stikstof
plaatsvindt, staan de natuurwaarden van veel heidevelden, vennen, poelen en
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schrale graslanden binnen de EHS onder druk. De landgoederen en bossen in
iets mindere mate. Echter ook hier leidt een toename van stikstof tot een armere flora en daarmee indirect tot een armere fauna. In de passende beoordeling zijn Aerius-tabellen opgenomen van de bestaande situatie, en het concept
ontwerpbestemmingsplan. In deze tabellen is te zien dat de toename van ammoniakdepositie niet beperkt is tot specifieke locaties binnen het plangebied,
maar zich uitstrekt over het gehele plangebied en een groot gebied daar buiten. Binnen het beïnvloedingsgebied liggen ook EHS-gebieden.
De sterkste effecten treden op, op de meest voor stikstof gevoelige natuur zoals de duinvalleien, duinheide en grijze duinen in de duinreservaten. Deze gebieden zijn volop aanwezig in het EHS-gebied Kennemerland-Zuid. Maar ook de
minder gevoelige graslanden in de polders kunnen, zij het in veel geringere
mate, hinder ondervinden ten gevolge van de worst case situatie. Ten gevolge
van het concept ontwerpbestemmingsplan bedraagt de toename op het duingebied ruim 30 mol. Op het buiten de gemeente gelegen EHS gebied bij Halfweg gaat het om een toename van slechts 2 mol. Op het EHS gebied Leeuwenhorst is de maximale toename ca. 10 mol (Bron: Aerius rekentool). Moeras- en
bosgebieden in de verschillende delen van de EHS kunnen iets meer stikstof
verdragen, maar ook hier geldt dat bij zeer hoge deposities er negatieve effecten optreden. Dat betekent dat de EHS als geheel hier aanzienlijke schade van
kan leiden. Hoewel de provincie Zuid-Holland de wezenlijke kenmerken en
waarden niet exact heeft gedefinieerd, kan in elk geval de aan de EHS gekoppelde biodiversiteit als wezenlijke waarde worden aangemerkt (zie provinciale
verordening). Zoals hiervoor uiteengezet is, zal ten gevolge van een sterke
stikstofdepositietoename de biodiversiteit afnemen. Daarmee kan concluderend worden samengevat dat het concept ontwerpbestemmingsplan op het
EHS-gebied Kennemerland-Zuid een negatief effect heeft. Op de overige EHSgebieden binnen en buiten de gemeente is het effect nihil tot gering negatief:
deze gebieden zijn minder gevoelig voor stikstof en de depositietoename is geringer. Dat geldt ook voor natuur buiten de EHS.
Een toename van stikstof heeft indirect negatieve effecten op de waterkwaliteit (onder andere door eutrofiëring). Effecten kunnen onder andere betrekking hebben op vertroebeling van het water (algengroei) en een overmatige
plantengroei. Hierdoor neemt de kwaliteit van het leefgebied af voor een aantal wettelijk beschermde amfibieën, libellen, vissen en planten. In de meeste
wateren betreft het licht beschermde amfibieënsoorten als bruine kikker, kleine watersalamander en gewone pad. In het duingebied komt ook de streng beschermde rugstreeppad voor. Gezien de beperkte toename van de depositie
(ca. 30 mol worst case) wordt het effect van het concept ontwerpbestemmingsplan op deze soorten ingeschat als gering negatief. Van de vissen ondervindt de middelzwaar beschermde kleine modderkruiper licht negatieve effecten. De soort is bekend uit wateren rondom de Leeuwenhorst. Ten aanzien van
reptielen is met name de in het duingebied voorkomende zandhagedis gevoelig
voor vermesting: de soort is afhankelijk van open zandige plekken, deze groei-
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en dicht ten gevolge van stikstof. Het effect van het concept ontwerpbestemmingsplan is dan ook voor deze soort negatief.
In het duingebied komen diverse beschermde plantensoorten voor. Het gaat
onder meer diverse orchideeën-soorten en kleine en ronde zonnedauw. Buiten
het duingebied komen in het buitengebied van Noordwijkerhout slechts plaatselijk beschermde plantensoorten voor zoals prachtklokje en rietorchis in de
omgeving van Halle. Genoemde beschermde soorten ondervinden in lichte mate negatieve effecten van het concept ontwerpbestemmingsplan.
Verdroging
Diepe grondbewerking ten behoeve van de landbouw, zoals diepploegen, het
wijzigen van het greppel- en slotenpatroon en het aanleggen van diepe drainage kan een verdrogend effect hebben op nabijgelegen natuurgebieden. Afhankelijk van de situatie ter plaatse, bodemopbouw en dergelijke kunnen effecten
optreden over een afstand van 1.000 m. Grijze duinen, duinbossen en duinvalleien zijn met name gevoelig voor verdroging. Verdroging van natuurgebieden
kan rechtstreeks leiden tot het verdwijnen van beschermde aan natte omstandigheden gebonden plantensoorten of dieren en leiden tot verruiging van gebieden waardoor indirect beschermde soorten bedreigd worden. De waterhuishouding in en rond de grotere natuurgebieden is echter over het algemeen
goed geregeld, waardoor beïnvloeding vanuit de omliggende individuele agrarische percelen als gevolg van diepe grondbewerking niet snel zullen optreden.
Voor het Natura 2000-gebied binnen de gemeente is de verdroging nog steeds
wel een probleem. Dit wordt verder in de Passende beoordeling behandeld.
Omdat dit gebied tevens onderdeel van de EHS is, kan ook een gering negatief
effect op de EHS niet worden uitgesloten.
Verstoring door recreatie
In het landelijk gebied van Noordwijkerhout zijn geen kleinschalige vormen van
recreatie mogelijk, zoals kamperen bij de boer bij agrarische bedrijven. Wel
zijn er enkele grotere recreatiebedrijven in de gemeente. Het bungalowpark
Dunimar wordt opgenomen in het buitengebied. Dit bedrijf heeft uitbreidingsplannen. De uitbreiding van de recreatiebungalows vindt echter plaats binnen
de huidige grenzen van het park. Voor de uitbreidingsplannen is een aparte natuurtoets opgesteld om de effecten op Natura 2000, EHS en Flora en Fauna in
beeld te brengen. De conclusies uit de toets waren dat er geen significante effecten op Flora en fauna en de omliggende natuurgebieden aan de orde zijn
(Voortoets Natuurbeschermingswet Uitbreiding Landal Dunimar Noordwijkerhout, BügelHajema Adviseurs, 2015).
De relatieve toename van het aantal recreanten ten gevolge van de maximale
mogelijkheden voor de bestaande vormen van recreatie, inclusief uitbreidingen, in de natuurgebieden is gering. In de grotere natuurgebieden (duingebieden) is nu al sprake van een behoorlijke recreatiedruk, met name op zon- en
feestdagen. Een toename ten gevolge van geringe uitbreidingen van de recreatiecapaciteit heeft dan ook weinig effect. Van belang is wel dat de recreatieve
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infrastructuur in de natuurgebieden niet verder wordt uitgebreid. Bezoekers
zullen zich over het algemeen houden aan de toegangsregels en niet buiten de
paden komen.
Verstoring door licht
Het concept ontwerpbestemmingsplan gaat uit van een beperkte uitbreiding
van de bestaande glastuinbouwbedrijven (zie hoofdstuk 2). Kassen kunnen ongewenste lichtuitstraling geven hetgeen negatieve effecten op vogels en
vleermuizen kan hebben. Bedacht moet worden dat bij de bestaande glastuinbouwbedrijven er al sprake is van een zekere verstoring door licht. Voor licht
gevoelige soorten zullen deze plekken daarom mijden. Van de vleermuizen zijn
vooral grootoorvleermuis, water- en meervleermuis gevoelig voor licht. Bij de
betreffende bedrijven zijn deze soorten niet of nauwelijks te verwachten.
Langs de randen van het Natura 2000-gebied en het grotere natuurgebied
Leeuwenhorst komen geen glastuinbouwbedrijven voor. Tevens is de hier voorkomende fauna niet in hoge mate gevoelig voor licht. De voorkomende fauna
rondom de bestaande glastuinbouwbedrijven zal zeker niet gevoelig zijn voor
licht. Het effect wordt dan ook ingeschat als gering.
EHS en fysieke aantasting
Er zijn geen bedrijven in de EHS gelegen. Bij uitbreiding van bedrijven treedt
daarom geen fysieke aantasting van de EHS op.
Flora- en Faunawetsoorten en fysieke aantasting
Voor de ontwikkeling van een grondgebonden agrarisch bedrijf dan wel glastuinbouwbedrijf waarbij het agrarisch vlak wordt vergroot, is de herinrichting
van het vlak nodig. De werkzaamheden die hierbij een milieueffect op Floraen faunawetsoorten hebben zijn:
-

De sloop van bestaande (stal)gebouwen. De sloop van de bestaande stalgebouwen is nodig om ruimte te maken voor een voor het bedrijf, goede
inrichting van het denkbeeldig vlak en de bouw van nieuwe stalgebouwen.

-

Het verwijderen van bestaande bomen en struiken. Bij de herinrichting
van het bouwvlak staan de bestaande bomen en struiken die gebruikt
werden voor de landschappelijke inpassing vaak niet op de juiste plaats.
Voor de goede inrichting van het vlak is dan ook het verwijderen van de
bestaande bomen en struiken nodig. Om de goede landschappelijke inpassing van het nieuwe bedrijf te waarborgen is ook het aanbrengen van
nieuwe bomen en struiken nodig.

-

Het dempen van bestaande watergangen. Ook de bestaande watergangen om een agrarisch bedrijf liggen bij de herinrichting van het denkbeeldig vlak vaak niet op de juiste plaats. Het dempen van deze watergangen is dan ook nodig voor de goede inrichting van het vlak. Om een
goede waterhuishoudkundige situatie te waarborgen is ook de aanleg
van nieuwe watergangen om het vergrote denkbeeldig vlak nodig.
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Daarbij neemt door het vergroten van het agrarisch vlak de verstoringszone om
het bedrijf toe.
Sloop van gebouwen
Milieueffecten op beschermde planten worden niet verwacht. Plaatselijk zou
tongvaren op oude muren van agrarische gebouwen voor kunnen komen. De
kans dat bij sloop van agrarische gebouwen tongvaren verloren gaat is echter
klein. Wel is bij de sloop het vernietigen van verblijfplaatsen van vleermuizen
en vogels (huismus en kerkuil) mogelijk. Alvorens tot sloop over te gaan is
daarom vooraf aanvullend Flora- en faunawet onderzoek nodig.
Verwijderen van bomen en struiken
Behalve enkele soorten broedvogels worden zwaar beschermde soorten in de
bomen en struiken niet of nauwelijks verwacht. Wanneer het verwijderen van
bomen en struiken buiten het broedseizoen plaatsvindt, worden ten hoogste
effecten op de licht beschermde soorten verwacht. Deze effecten betreffen
dan het vernietigen van verblijfplaatsen en het mogelijk doden van enkele
licht beschermde amfibieën en muizen. Over het algemeen bieden de agrarische erven geen optimaal biotoop voor zwaarder beschermde soorten als rugstreeppad. Door het verwijderen van bomen en struiken bij een agrarisch bedrijf kunnen vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen worden beïnvloed. De ingrepen zullen kleinschalig zijn en bovendien zal in de meeste gevallen herplant plaatsvinden van erfbeplanting. De effecten zijn gering en tijdelijk van aard. Samenvattend zijn de effecten van het verwijderen van
beplanting voor uitbreiding van bedrijven hooguit licht negatief. Naar verwachting zijn er rond glastuinbouwbedrijven even weinig beschermde soorten
te verwachten als rondom de veehouderijen. De effecten zullen vergelijkbaar
zijn.
Dempen van watergangen
In de watergangen om de veehouderijen in het poldergebied kunnen beschermde vissoorten als kleine modderkruiper voorkomen, alsook licht beschermde amfibieën. De beschermde vissen (kleine modderkruiper) komen
echter hoofdzakelijk in iets grotere watergangen voor rondom de Leeuwenhorst. Het dempen van watergangen om de uit te breiden bedrijven zal daarom
hooguit een licht negatief effect hebben op zwaarder beschermde vissoorten,
en licht beschermde soorten als bruine kikker en groene kikker. De in verhouding, beperkte grootte van de te dempen watergangen in overweging nemende, alsmede de kans dat streng beschermde soorten rondom het erf voorkomen
klein is, is de verwachting dat het effect gering is.
Toename van de verstoringszone
In de bos- en natuurgebieden direct om agrarische bedrijven kunnen verblijfplaatsen van zoogdieren en nesten van jaarrond beschermde vogels voorkomen. Dit speelt alleen een rol bij de veehouderijen en bij glastuinbouwbedrijven die grenzen aan het duin - of een ander natuurgebied. De bos- en natuurgebieden gebieden zelf worden bij het vergroten van de agrarische vlakken
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niet aangetast, maar bij het vergroten van een vlak kan wel de verstoringszone
verplaatst worden en waardoor de afstand tussen een verblijfplaats en de verstoringsbron kleiner wordt. Dit is ook van toepassing op nestplaatsen van roofvogels. Omdat er om de bestaande agrarische bedrijven al een verstoringszone
aanwezig is en de verblijfplaatsen van verstoringsgevoelige dieren vooral in
besloten bosjes voorkomen (zoals bij De Halle en de bosrand van Kennemerland-Zuid), is de kans op verstoring echter erg klein. Tot slot wordt opgemerkt
dat bij het vergroten van het agrarisch vlak sprake moet zijn van een goede
landschappelijke inpassing. Door deze maatregelen wordt het toch al geringe
effect nog verder verkleind.
De afname van foerageergebied voor vogels en vleermuizen vanwege het vergroten van de agrarische vlakken wordt als te verwaarlozen geacht. Er blijft
voldoende foerageergebied voor vogels en vleermuizen alsmede andere fauna
over.
De milieueffecten van het vergroten van de bouwvlakken en/of het bouwen
van kassen zijn in het algemeen klein. Dit met uitzondering van de sloop van
gebouwen waardoor het vernietigen van verblijfplaatsen van vleermuizen en
vogels (huismus en kerkuil) mogelijk is. Op grond van de Ffw is het vernietigen
van deze verblijfplaatsen niet zonder meer mogelijk: voor de sloop van gebouwen moet onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijke verblijfplaatsen
in deze gebouwen. Het onderzoek kan vervolgens leiden tot de noodzaak voor
het aanvragen van een ontheffing al dan niet vergezeld van een mitigatieplan.
4 . 1 . 3

Beoordeling van de milieueffecten

Samenvattend kan worden gesteld dat door een toename van de ammoniakdepositie op natuurgebieden van de EHS, vooral als gevolg van de uitbreiding van
de veestapel, er een negatief effect op de natuurwaarden en Flora- en faunawetsoorten op kan treden. Verder kan diepe grondbewerking ten behoeve van
de landbouw, zoals diepploegen, het wijzigen van het greppel- en slotenpatroon en het aanleggen van diepe drainage een verdrogend effect hebben op
het nabijgelegen duingebied. Deze milieueffecten worden wat betreft de gebieden van de EHS beoordeeld als gering negatief. De verstoringseffecten effecten van glastuinbouw ten gevolge van licht worden beoordeeld als gering
negatief. Dit geldt ook voor de effecten ten gevolge van fysieke aantasting van
leefgebieden bij sloop en nieuwbouw van bedrijfsbebouwing. De ingrepen vinden lokaal plaats en in de directe omgeving van bedrijven zijn weinig beschermde soorten te verwachten. Dit geldt alleen niet voor strikt aan bebouwing gebonden soorten als huismus en vleermuizen. Vanwege mogelijke verblijfplaatsen van deze streng beschermde soorten moet er daarom altijd in het
geval van sloop nader onderzoek naar het voorkomen van deze soorten plaatsvinden.
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De navolgende tabel geeft de effectbeoordeling op natuur weer
Tabel: Effectbeoordeling natuur
Criterium

Verzuring en

Verdroging

vermesting
EHS en overige natuurgebieden
Flora- en Faunawetsoorten

Licht

Optische

Fysieke

(Glastuinbouw)

verstoring
(Recreatie)

aantasting

-

0

0/-

0

0

0/-

0/-

0/-

0

0/-

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++)
4 . 1 . 4

Maatregelen

Verzuring en vermesting
Ten aanzien van verzuring en vermesting kunnen voorwaarden worden gesteld
aan de veehouderij. Het gebruik van bepaalde stalsystemen kan bijdragen aan
de verlaging van de uitstoot van ammoniak en nutriënten (luchtwassers en dergelijke). Wanneer de toepassing hiervan verplicht wordt, kan verzuring en
vermesting worden verminderd.
Sloop van gebouwen
Bij de sloop van gebouwen moet, op grond van de Ffw, voor de sloop onderzoek worden uitgevoerd naar verblijfplaatsen van vleermuizen en nestplaatsen
van volgens in het te slopen gebouw. Wanneer deze verblijf- en nestplaatsen
aanwezig zijn moet een zogenoemd mitigatieplan worden opgesteld op basis
waarvan de Dienst Regelingen (van het Ministerie van Economische Zaken) een
ontheffing van de Ffw kan verlenen. Op basis hiervan wordt het opnemen van
aanvullende maatregelen in het bestemmingsplan niet nodig geacht.
Verwijderen van bomen en struiken
Bij het vergroten van de denkbeeldige vlakken moet sprake zijn van een goede
landschappelijke inpassing. Behalve in die gebieden waar een open beeld wenselijk is, betekent dit dat hier vervangende bomen en struiken worden aangelegd. Daarbij zijn de milieueffecten als nihil tot gering negatief beoordeeld.
Het is dan ook niet nodig aanvullende maatregelen in het bestemmingsplan op
te nemen.
Dempen van watergangen
Bij het dempen van watergangen kan worden gewerkt met een gedragscode
voor amfibieën en vissen. Voor verschillende zwaar beschermde soorten zoals,
als voorbeeld, bittervoorn, zijn soortenstandaarden opgesteld die bij de werkzaamheden overwogen kunnen worden. Hiermee kunnen negatieve effecten
worden beperkt of voorkomen. Het is dan ook niet nodig aanvullende maatregelen in het bestemmingsplan op te nemen.
Toename van de verstoringszone
Wanneer de denkbeeldige vlakken in het besloten gebied in de directe omgeving van kleine bossen liggen, kunnen negatieve effecten op verblijfplaatsen
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van zoogdieren of nestplaatsen van roofvogels worden beperkt, door de vergroting in een andere richting te laten plaatsvinden. Ook kunnen de effecten worden beperkt of voorkomen door brede afschermde zone met bomen en struiken
tussen het vlak en de verblijfplaats aan te brengen.
Wanneer de denkbeeldige vlakken in de directe omgeving van grote waterlopen liggen kunnen negatieve effecten op vleermuizen (door verstoring door
licht) worden voorkomen door het vlak zo in te richten dat de lichthinder boven de watergangen wordt voorkomen of beperkt. Ook kan de lichtuitstoot uit
kassen worden verminderd door zij- en bovenafscherming.
De milieueffecten vanwege de toename van de verstoringszone zijn als nihil
tot licht negatief beoordeeld. Op basis daarvan wordt het opnemen van aanvullende maatregelen in het bestemmingsplan niet nodig geacht.
4 . 1 . 5

Leemten in kennis

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk
worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de
milieueffecten op de natuur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een
beoordeling op hoofdlijnen is in beginsel voldoende informatie beschikbaar.
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat uit de omschrijving van de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft de toename
van de ammoniakdepositie blijkt dat effecten (van een toename) van de ammoniakemissie over grote afstand nog zijn waar te nemen. Dit betekent dat
deze effecten door activiteiten op grond van andere plannen en projecten buiten het bestemmingsplangebied, zoals bestemmingsplannen voor het landelijk
gebied van andere gemeenten in de omgeving, versterkt of verzwakt kunnen
worden. Vaak zullen dergelijke bestemmingsplannen overeenkomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische bedrijfstak bieden als het bestemmingsplan Buitengebied 2016 van de gemeente Noordwijkerhout. Hierdoor is er
in beginsel in de betreffende bestemmingsplannen waarschijnlijk ook een toename van de ammoniakemissie mogelijk. De effecten van het concept ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft de toename van de ammoniakdepositie
zullen door de activiteiten op grond van deze bestemmingsplannen waarschijnlijk dan ook versterkt worden en niet verzwakt.
In het concept ontwerpbestemmingsplan is er sprake van een toename van de
ammoniakdepositie in het bestemmingsplangebied, op basis waarvan het milieueffect van het concept ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft de toename van de ammoniakdepositie als negatief is beoordeeld. Nu wordt dit effect door de ammoniakemissie van andere activiteiten op grond van de bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van andere gemeenten mogelijk
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versterkt, maar voor de beoordeling van het effect maakt dit niet of nauwelijks verschil: er blijft sprake van een toename die als negatief wordt beoordeeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat er in het concept ontwerpbestemmingsplan ook sprake is van een “significant negatief effect” op Natura 2000gebieden door de toename van de ammoniakemissie in het bestemmingsplangebied op basis waarvan het milieueffect van het concept ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft de ammoniakdepositie in Natura 2000gebieden als negatief is beoordeeld. Dit betekent dat het concept ontwerpbestemmingsplan in strijd is met de Nbw 1998 en dan ook niet zo kan worden
vastgesteld.

4.2

Landschap
4 . 2 . 1

Referentiesituatie

Op basis van de abiotische, biotische en antropogene patronen zijn binnen de
begrenzing van het plangebied twee kenmerkende landschapstypen 6 te onderscheiden:
-

Het bollenlandschap.

-

Het duinlandschap.

Het plangebied bestaat voornamelijk uit het landschapstype “bollenlandschap”
(zie figuur 1). Uitsluitend in het noorden van het plangebied is sprake van een
smalle strook “duinlandschap”.

Figuur 1. (links) Uitsnede uit de kaart “laag van cultuur en

natuurlandschappen”

(kwaliteitskaart

provincie

Zuid -

Holland)
Figuur 2. (rechts) Uitsnede uit de kaart “laag van de o ndergrond” (kwaliteitskaart provincie Zuid-Holland)

6

Visie Ruimte en Mobiliteit, provincie Zuid-Holland (2010).
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Het bollenlandschap
De ondergrond van het bollenlandschap (rode kleurvlak op figuur 1) bestaat
overwegend uit een strandwallen- en strandvlaktenlandschap. Op figuur 2 zijn
de strandwallen aangegeven met een donkeroranje arcering en het strandvlaktenlandschap (of zeezandafzetting) met een lichtgeel kleurvlak. In het zuiden
zijn met een blauw kleurvlak de uitlopers te zien van een ondergrond bestaande uit jonge zeeklei.
De strandwallen zijn hoger gelegen, droge en zandige stroken, van elkaar gescheiden door lager gelegen, natte en venige strandvlakten. De strandwallen
en –vlakten zijn parallel aan de kust gelegen. Van oudsher vestigden de mensen zich op de randen van de hogere gronden (strandwallen) en begonnen vanaf deze gronden het aangrenzende lage gebied te ontginnen (strandvlakten).
De zuidelijk gelegen kleigronden zijn voedselrijke en draagkrachtige gronden
en zijn vermengd met de veenondergrond van de strandvlakten. De opeenvolging van strandwallen- en strandvlakten is indicatief weergegeven in de visie
voor de Hogeveensepolder7 (zie figuur 3).

Figuur 3. Profielweergave van de landschapsopbouw
(Bron: landschapvisie Hogeveensepolder)

Door het vergraven van oude duinen en strandwallen en de aanleg van een
fijnmazig vaartenstelsel is het bollenlandschap ontstaan. Hiermee is het kenmerkende reliëf van de parallel lopende strandwallen- en -vlakten grotendeels
genivelleerd. Kernkwaliteiten van het bollenlandschap zijn:
-

kleurrijke bollenvelden (seizoensgebonden);

-

een grote openheid van de bollenvelden;

7
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Landschapsvisie Hogeveensepolder, gemeente Noordwijkerhout (2014).
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-

strakke, geordende verkavelingspatronen;

-

een fijnmazig stelsel van sloten en weteringen;

-

contrast tussen lage en open strandvlakten en de (beboste) binnen duinrand;

-

oorspronkelijke bebouwing (geestdorpen) op de hogere strandwallen,
en;

-

(resten van) landgoederen en oude duinen.

Provinciaal en gemeentelijk beleid
De kwaliteit en herkenbaarheid van het bollenlandschap komen steeds verder
onder druk te staan. Dit komt door intensivering van de bollenteelt (met toenemende bedrijfsbebouwing) en een toenemende verstedelijking van het gebied. Het zicht op de bollenvelden neemt hierdoor af. Het gebied raakt verder
versnipperd, waardoor de samenhangende ruimtelijke structuur minder herkenbaar wordt. De opgave is dan ook om ontwikkelingen te laten bijdragen aan
een versterking van de landschappelijke structuur. Richtpunten hierbij zijn:
-

Versterken van de hoofdstructuur van strandwal en strandvlakte: ontwikkelingen dienen bij te dragen aan het contrast tussen de open en nog
gave strandvlakten en de voor de bollenteelt in cultuur genomen (afgezande) oude duinen en strandwallen met bebouwing.

-

Verdichting vindt plaats in reeds bestaande verdichte zones.

-

Ontwikkelingen dragen bij aan behoud en versterking van het zicht op
de bollenvelden en de aantrekkelijkheid van het bollenlandschap. Tegengaan van verdere verrommeling.

-

Verbeteren van de totale waterhuishouding en verkaveling.

Het duinlandschap
De ondergrond van het duinlandschap (gele kleurvlak op figuur 1) bestaat uitsluitend uit kustduinen. Deze zijn met een gele arcering aangegeven op figuur 2. Dit landschapstype is ontstaan door de werking van de zee en de wind
en heeft hierdoor een zeer dynamisch karakter. Het is een reliëfrijk en overwegend niet gecultiveerd zandlandschap van strand en jonge duinen, met een
hoge natuur- en recreatiewaarde. Natuurlijke processen zijn duidelijk zichtbaar in de vorm van verstuiving, vernatting en bosvorming. De grote natuurlijke dynamiek en uitersten in omstandigheden (droog en heet, nat en koud of
van zout naar zoet), maakt de duinen ecologisch zeer waardevol. Het gebied
wordt afgewisseld door grote en kleine badplaatsen en havens. Daarnaast is
het van belang voor de waterveiligheid en drinkwatervoorziening.
Kernkwaliteiten voor het duinlandschap zijn:
-

een grote diversiteit aan reliëf;

-

contrastrijke overgangen richting het bollenlandschap, en;

-

een afwisseling in matig tot zeer open gebieden.

Provinciaal en gemeentelijk beleid
Het uitgangspunt voor ontwikkelingen is het bijdragen aan of versterken van de
bijzondere landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de duinen.

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 30 juni 2016

63

Historische achtergrond
De afwisselende reeks van strandwallen en strandvlakten is van grote invloed
geweest op de landschappelijke structuur en ontstaan van de geestdorpen. Dit
zijn kleine ovale complexen van bouwlanden met daaromheen boerderijen gesitueerd. De wegen over de strandwallen vormden belangrijke occupatieassen
voor de nederzettingen en ontginningen van de aanliggende zandgronden. Akkers (de ‘geesten’) werden op de flanken van de strandwallen aangelegd. De
strandvlakten waren voor bouwland niet geschikt en werden gebruikt als hooiof grasland.
Eind 16e eeuw bracht de Leidse botanicus Clusius de eerste tulpen naar Leiden
en naar de zandige duingrond als vruchtbare bodem daarvoor. Vanaf 1700 verkozen steeds meer Noordwijkers de kruiden- en bollenteelt boven het zware
zeemansbestaan. In de 19e eeuw overvleugelde de bollenteelt de kruidenteelt.

Figuur
4.
Historische
kaarten:
1850
(linksboven)/1949
(rechtsboven)/1969 (linksonder)/1993 (rechtsonder)

Op de kaart van 1850 is het patroon van hoge en lage gronden, parallel aan de
kustlijn, duidelijk zichtbaar. Tussen de hogere strandwallen zijn de strandvlakten ontgonnen ten behoeve van de bollenteelt, zoals in Het Langeveld. De polders kennen een grillige verkaveling. Bij het ontginnen van de strandvlakten
stuitte men op natuurlijke obstakels als geulen, kreken en stroomwallen waardoor dit onregelmatige verkavelingspatroon ontstond.
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Geleidelijk aan werden de gronden verder ontgonnen en afgegraven ten behoeve van de bloemencultuur, zoals te zien is aan de aanleg van de Oosterduinse sloten op de kaart van 1949. Hiermee is het onderscheid tussen de
strandwallen en –vlakten sterk genivelleerd. De onregelmatige ververkaveling
heeft daarbij plaats gemaakt voor een geordend systeem van sloten en weteringen. Daarbij hebben de kavels een ruimere maat gekregen.
Naast het vervlakken van het landschap heeft de bebouwing zich niet beperkt
tot een positie hoger op de strandwallen. In het strandvlaktenlandschap is
steeds meer bebouwing komen te liggen, waarbij tot op heden nog steeds
sprake is van schaalvergrotingen. Naast de intensivering in de teelt van bloembollen heeft de ontwikkeling van recreatie zich in de 20e eeuw sterk doorgezet. Dit is met name te zien aan de bungalowparken en campings.
Het vervlakken van het landschap en het sterker verspreiden van de bebouwing
heeft geresulteerd in één herkenbaar landschapstype in het buitengebied: het
bollenlandschap. Dit landschapstype staat voornamelijk in het teken van de
bollenteelt en is herkenbaar aan de openheid en de strakke en geordende verkaveling. Er komen beperkt groenstructuren voor, waardoor er sprake is van
een contrastrijke overgang richting het beboste en reliëfrijke duinlandschap.
Landschappelijke deelgebieden
Hoewel er overwegend sprake is van het landschapstype “bollenlandschap”
zijn er binnen het plangebied zes deelgebieden te onderscheiden:
-

Zilkerpolder (1A-noord).

-

Zilkerpolder (1B-zuid).

-

Hogeveensepolder (2).

-

Zwetterpolder (3A-noord).

-

Zwetterpolder (3B-zuid).

-

Noordzijderpolder (4).

-

Oosterduin (5).

-

Sasbergen (6-duinlandschap).
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Deelgebied 1 Zilkerpolder

De polder bestaat uit twee delen doordat het noordelijke (1A) en het zuidelijke (1B) deel van elkaar gescheiden worden door de kern De Zilk. De inrichting
en uitstraling van beide delen is vergelijkbaar. In het midden van het gebied is
een strandwal gelegen. Vanaf deze strandwal zijn de lager gelegen strandvlakten (de open polders) in gebruik genomen. In het huidige landschap is dit goed
te zien aan de loop van de Zilkerduinweg, die richting het zuiden overgaat in
de Zilkerbinnenweg. Rondom de weg is een veelheid aan bebouwing gelegen,
met aan de voorkant van het erf een overwegend groene uitstraling. Door de
beperkte afstanden tussen de N206, de Zilkerduinweg/Zilkerbinnenweg en de
Leidse Vaart is er sprake van een kleinschalige openheid. Deze staat onder
druk door de steeds groter wordende bebouwing op de strandwal, die zich
richting het open bollenlandschap beweegt.
Deelgebied 2 Hogeveensepolder

66

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 30 juni 2016

De openheid staat onder druk door verrommeling van schuren, glas in het midden van het gebied en het dichtslibben van de randen met bebouwing. De bebouwing zet zichtlijnen naar het open bollenveld verder dicht. Dit speelt met
name aan de Herenweg. De Leidsevaart ondervindt met name last van de verkeersdruk. In het gebied is behoefte aan een goede waterhuishouding en afvoercapaciteit van de sloten. Daarnaast is er behoefte aan een betere verkaveling vanwege scheve en onbruikbare hoeken.
Deelgebied 3 Zwetterpolder

Tussen de gebieden 3A en 3B is het bedrijventerrein Gravendam gelegen waardoor de gebieden niet meer aaneengesloten zijn. In beide delen is de openheid
sterk versnipperd en is er sprake van een afwisseling in verkavelingspatronen
en situering van bebouwing en beplanting. Met name het zuidelijke deel heeft
een groenere uitstraling doordat er sprake is van enkele boscomplexen en het
gebied overgaat in het bosgebied op de hoger gelegen stuwwal (Leeuwenhorst).
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Deelgebied 4 Noordzijderpolder

Net zoals in de Hogeveensepolder staat de openheid van deze polder onder
druk door verrommeling van schuren, glas in het midden van het gebied en het
dichtslibben van de randen met bebouwing. Naast intensivering van bebouwing
ten behoeve van de bollenteelt is hier sprake van recreatieve functies, zoals
campings en bungalowparken.
Deelgebied 5 Oosterduin

In dit gebied is het water duidelijk aanwezig als structuurdrager. Centraal gelegen is de hoofdwatergang Oosterduinse Sloten. Haaks op de hoofdwatergang
zijn sloten gelegen die telkens dezelfde onderlinge afstand hebben. Hierdoor is
een sterk geometrisch gebied ontstaan met kavels van een vergelijkbare omvang. De bebouwing is gelegen aan de Oosterduinen en de Boekhorsterweg.
Plaatselijk staat de karakteristieke openheid door de bebouwing onder druk.
Met name in het zuidelijke deel is sprake van veel bedrijfsmatige bebouwing
(kassen), waardoor de openheid afneemt en het zicht op het gebied verloren
gaat.
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Deelgebied 6 Sasbergen

Dit gebied bestaat uit het duinlandschap. Het heeft een hoge landschappelijke,
ecologische en recreatieve betekenis. Bebouwing komt hier niet voor.
Autonome ontwikkeling
Het op grote schaal wijzigen van het landschap wordt niet verwacht. De autonome ontwikkeling is dan ook overeenkomstig de bestaande situatie.
4 . 2 . 2

Omschrijving van de milieueffecten

Beoordelingskader
Het concept ontwerpbestemmingsplan is wat betreft het landschap op basis
van de volgende kenmerken beoordeeld:
-

Effecten op de structuur van het landschap, en;

-

Effecten op andere landschapswaarden, bepaald op basis van gebiedskarakteristieken.

De milieueffecten worden per deelgebied toegelicht (voor een beschrijving van
de deelgebieden zie paragraaf 1.1).
Deelgebied 1A Zilkerpolder-Noord
Ten noorden van de kern De Zilk is sprake van een groot aantal bollenteeltbedrijven en bedrijven die aan de bollenteelt verbonden zijn (zoals een groothandel). De agrarische bedrijven kunnen aanzienlijk uitbreiden in het kleinschalige en open bollengebied (strandvlaktelandschap). Door de dichtheid aan
bebouwing aan de Zilkerduinweg is de enige uitbreidingsmogelijkheid richting
het open landschap. Met name in het midden van het plangebied liggen nog
enkele grote bouwvlakken die tot ver de polder insteken.
De openheid is zeer kleinschalig vanwege de geringe diepte die de percelen
hebben. Nieuwe (grootschalige) bebouwing heeft dan ook direct invloed op de
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beleving van de openheid. De openheid neemt af en de bebouwing wordt
beeldbepalender. Daarnaast blokkeert nieuwe bebouwing mogelijk zichtlijnen
richting het open landschap vanaf de Zilkerduinweg. Het gewenste contrast
tussen het besloten karakter van de strandwallen (met bebouwing en beplanting) en het open karakter van de strandvlakten staat onder grote druk.

Het totale effect op deelgebied 1A wordt als negatief tot zeer negatief beoordeeld.
Deelgebied 1B Zilkerpolder-Zuid
Net zoals in het deelgebied Zilkerpolder-Noord is hier sprake van een groot
aantal bollenteeltbedrijven en druk op de kleinschalige openheid. Echter, in
dit deelgebied zijn de bedrijven (en uitbreidingsmogelijkheden) dichter op de
Zilverbinnenweg gelegen, waardoor de openheid richting de N206 (west) en de
Leidse Vaart (oost) minder onder druk staat.
Daarbij is in dit gebied een veehouderijbedrijf gelegen met aanliggende waardevolle graslanden. De waardevolle graslanden bewaren de weidsheid en
openheid van het gebied. De hoeveelheid aan bollenteeltbedrijven aan de Zilverbinnenweg hebben een grote invloed op de beeldkwaliteit van het bebouwingslint. Grootschalige bebouwing wordt beeldbepalend en doorzichten richting het omringende open bollenlandschap nemen af.
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Het totale effect op deelgebied 1B wordt als negatief beoordeeld.
Deelgebied 2 Hogeveensepolder
In dit deelgebied is de openheid beeldbepalender en weidser in vergelijking
met deelgebied 1. De omvang van deze openheid staat dan ook iets minder onder druk. Echter, aan de randen van de polder is sprake van een grote hoeveelheid bebouwing met een geringe onderlinge afstand. Met de uitbreidingsmogelijkheden van met name de bollenteeltbedrijven, zullen deze randen verder verdichten. Dit geldt ook voor een gebiedje midden in polder (blauwe
cirkel) waar veel nu nog grotendeels onbenutte bouwvlakken liggen. Door het
benutten van de bouwmogelijkheden raakt de openheid geïsoleerd en is deze
beperkt zichtbaar en beleefbaar.
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Het totale effect op deelgebied 2 wordt als negatief beoordeeld.
Deelgebied 3A Zwetterpolder-Noord
Het deelgebied staat sterk onder invloed van (agrarische) bedrijvigheid. Het is
een sterk versnipperd gebied waardoor openheid zeer lokaal is en er geen
sprake is van een contrast tussen een besloten strandwal en een open strandvlakte. De uitbreidingsmogelijkheden passen bij de identiteit van het gebied
waarbij bedrijvigheid de boventoon voert. Pleksgewijs kunnen ontwikkelingen
ten koste gaan van lokale landschapswaarden zoals doorzichten en kleinschalige openheid die rust en ruimte bieden. Dit verdient aandacht.

Het totale effect op deelgebied 3A wordt als neutraal beoordeeld.
Deelgebied 3B Zwetterpolder-Zuid
In dit deelgebied is tevens sprake van een grote mate aan (agrarische) bedrijvigheid. Deze is echter sterker geordend waardoor er sprake is van openheid
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tussen de bebouwingslinten. In het midden van het deelgebied is één veehouderijbedrijf gelegen, met daaromheen waardevolle graslanden. De graslanden
geven samen met de boscomplexen een groene en rustige uitstraling aan het
gebied. De bollenteeltbedrijven hebben, met name midden in het gebied aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden in het open landschap. De openheid staat
hier dan ook onder druk van mogelijke grootschalige bebouwing. De bebouwing
is echter wel geconcentreerd in een beperkt deel van het gebied.

Het totale effect op deelgebied 3B wordt als licht negatief beoordeeld.
Deelgebied 4 Noordzijderpolder
De bebouwing is overwegend aan het Westeinde gelegen. Aan weerszijden van
deze weg is sprake van een open landschap. Doordat er sprake is van veel bebouwing en een tekort aan landschapselementen, is deze bebouwing zeer
beeldbepalend. De geringe uitbreidingsmogelijkheden die resteren, versterken
dit beeld in geringe mate, aangezien de bebouwing in de huidige situatie al
beeldbepalend is.
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Het totale effect op deelgebied 4 wordt als neutraal beoordeeld.
Deelgebied 5 Oosterduin
Het zwaartepunt van de uitbreidingsmogelijkheden is gelegen ten zuidoosten
van het Oosterduinse Meer. In de huidige situatie is hier reeds sprake van
grootschalige bebouwing die beeldbepalend is. Ter hoogte van de plas is de
bebouwing ondergeschikt aan de landschapskwaliteiten van openheid en het
duidelijke en zichtbare verkavelingspatroon. De kavels worden gescheiden
door brede watergangen en hebben allemaal nagenoeg dezelfde maat. Dit
geeft een eenduidig beeld, waardoor er sprake is van rust en ruimte. Vanaf het
zuiden is er echter sprake van een grote druk op deze kwaliteit, aangezien hier
nog aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn, met name ter hoogte van de plas.
In het midden en noordelijke deel van het gebied is sprake van relatief weinig
bebouwing (zeker vergeleken met het zuidelijke deel). De landschapskwaliteiten zijn hier leidend. De uitbreidingsmogelijkheden zijn gering, waardoor deze
minimaal onder druk staan.
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Het totale effect op deelgebied 5 wordt als negatief beoordeeld.
Deelgebied 6 Sasbergen
Bebouwing komt in dit deelgebied niet of nauwelijks voor. Er is geen sprake
van (agrarische) bedrijvigheid, waardoor uitbreidingsmogelijkheden geen effect hebben op landschapswaarden of de structuur van het landschap.
Het totale effect op deelgebied 6 wordt als neutraal beoordeeld.
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4 . 2 . 3

Beoordeling van de milieueffecten

In de navolgende tabel wordt per landschappelijk deelgebied de beoordeling
van de effecten van de uitbreidingsmogelijkheden op het landschap weergegeven.
Tabel: Overzicht beoordeling effecten
Landschappelijk deelgebied

Effecten op het landschap

Deelgebied 1A – Zilkerpolder-Noord

-/--

Deelgebied 1B – Zilkerpolder-Zuid

-

Deelgebied 2 - Hogeveensepolder

-

Deelgebied 3A – Zwetterpolder 1A

0

Deelgebied 3B – Zwetterpolder 1B

0/-

Deelgebied 4 – Noordzijderpolder

0

Deelgebied 5 – Oosterduin

-

Deelgebied 6 – Sasbergen

0

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (o),
positief (+), zeer positief ++) ten opzichte van de referentiesituatie
Tabel: Samengevat overzicht beoordeling effecten
concept ontwerp

 Effecten op de structuur van het

-

landschap
Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0),
positief (+), zeer positief (++)
4 . 2 . 4

Maatregelen

In algemene zin hebben uitbreidingen en schaalvergrotingen van (agrarische)
bedrijven een negatief effect op de landschapswaarden (zoals openheid). Bij
het vergroten van (agrarische) bedrijven kunnen echter eisen gesteld worden
aan de landschappelijke inpassing van het erf of aan de situering van bebouwing. Daarmee wordt de schaalvergroting beter ingepast en wordt het negatieve effect verzwakt. Voor uitbreidingen die via een afwijking of wijziging worden toegestaan in het bestemmingsplan, zijn hiertoe de nodige voorwaarden
opgenomen in het bestemmingsplan. Om de effecten op landschap verder in te
perken, zouden aanvullende maatregelen opgenomen moeten worden in het
bestemmingsplan.
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Hierbij valt te denken aan:
-

Het verkleinen van nu nog (grotendeels) lege bouwvlakken die ver het
open gebied in liggen.

-

Het opnemen van voorwaarden ten aanzien van de landschappelijke inpassing voor bouwmogelijkheden die bij recht zijn toegestaan.

Met deze maatregelen is plaatselijk een sterke kwaliteitswinst van de landschapswaarden te behalen.
4 . 2 . 5

Leemten in kennis

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieueffecten wat betreft het landschap geen leemten in kennis vastgesteld. Voor een
beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar.

4.3

Cultuurhistorie
4 . 3 . 1

Referentiesituatie

Naast de landschapswaarden is er sprake van cultuurhistorische waarden in het
buitengebied van Noordwijkerhout. Deze hebben een sterke overlap met de
landschapswaarden. Het vlakke en open karakter met weinig opgaande beplanting en de herkenbare verkaveling zijn cultuurhistorisch waardevol en dienen
behouden dan wel beschermd te worden.
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De provincie Zuid-Holland richt zich op het beschermen van waardevol cultuurlandschap. In het buitengebied van Noordwijkerhout is een deel van het gebied
aangewezen als Cultureel Erfgoed topgebied (zie bovenstaande figuur). Deze
gebieden zijn te beschouwen als iconen van de Hollandse ruimte en identiteit.
Voor topgebieden streeft de provincie naar behoud en versterking van het karakter door handhaving van de structuur.
Het behoud en beschermen van dit cultuurlandschap overstijgt het gemeentelijke niveau. Binnen het buitengebied van Noordwijkerhout is verder sprake
van cultuurhistorische waardevolle gebieden en elementen op een lager
schaalniveau. Dit zijn:
-

Het landgoed Leeuwenhorst en het omringende landgoedbiotoop (hoge
waardering).

-

De relatie van nederzetting en landschap in de Zilkerpolder (hoge waardering).

-

Nederzettingen met een hoge en redelijk hoge waardering.

-

Diverse Rijksmonumenten.

-

Hogeveense en Lageveense molens met molenbiotoop.

De onderstaande kaart geeft de diverse gebieden en objecten weer 8
In het plangebied komen naast Rijksmonumenten ook gemeentelijke monumenten voor. Aan de Gooweg zijn bouwwerken (postamenten) aangeduid als
‘cultuurhistorisch waardevolle bebouwing’, gelet op de beeldbepalende functie.

8
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Cultuurhistorische
atlas,
provincie
loket/html/atlas.html?atlas=chs.

Zuid-Holland.

http://geo.zuid-holland.nl/geo-
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4 . 3 . 2

Omschrijving van de milieueffecten

Per deelgebied wordt gekeken naar de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle gebieden en objecten, zodat de effecten voor de cultuurhistorie in het gebied beoordeeld kunnen worden.
Deelgebied 1 Zilkerpolder

In het midden van het gebied is een strandwal gelegen. Vanaf deze strandwal
zijn de lager gelegen strandvlakten (de open polders) in gebruik genomen. Deze overgang van de nederzetting (het zandnederzettingslint) heeft vanwege
zijn redelijk gave bebouwing en structuur die nog intact is een hoge cultuurhistorische waardering. Op en in de nabijheid van de strandwal zijn de meeste
potentiële ontwikkelingen te verwachten, die invloed uitoefenen op de overgang tussen nederzetting en landschap.
Het totale effect op deelgebied 1 wordt als zeer negatief beoordeeld.
Deelgebied 2 Hogeveensepolder
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Aan de Leidse Vaart zijn twee cultuurhistorisch waardevolle objecten gelegen:
de Hoogeveense molen en de Lageveense molen. De molenbiotopen rijken tot
in het deelgebied van de Hogeveensepolder. Hiertoe is in het bestemmingsplan
een beschermingsregeling opgenomen. De bedrijven die binnen deze molenbiotopen gelegen zijn oefenen een grote invloed uit op de cultuurhistorische
waarde van de molen. Op het niveau van het gehele deelgebied is de invloed
op de cultuurhistorische waarden echter gering.
Het totale effect op deelgebied 2 wordt als neutraal beoordeeld.
Deelgebied 3 Zwetterpolder

In het zuidelijke deel van dit gebied (3B) is een deel van het landgoed Leeuwenhorst gelegen met bijbehorende landgoedbiotoop. Voor de landgoederen
geldt een zeer hoge waardering, waarbij met name aandacht uitgaat naar de
basisstructuur en zichtlijnen. Een groot deel van het gebied met potentiële
uitbreidingsmogelijkheden is binnen de landgoedbiotoop gelegen.
Het totale effect op deelgebied 3 wordt als negatief beoordeeld.
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Deelgebied 4 Noordzijderpolder

Net zoals voor deelgebied 3 het geval is, is hier sprake van hoge cultuurhistorische waarden van het landgoed Leeuwenhorst met bijbehorende landgoedbiotoop. Grotendeels is het gehele landgoed in dit deelgebied gelegen en dient er
grote aandacht uit te gaan naar de basisstructuur en zichtlijnen. Echter, het
zwaartepunt met de potentiële ontwikkellocaties zijn echter ten noorden van
het landgoed gelegen, buiten de landgoedbiotoop.
Het totale effect op deelgebied 4 wordt als negatief beoordeeld.
Deelgebied 5 Oosterduin

In dit deelgebied is geen sprake van invloed op de cultuurhistorische waarden.
Het totale effect op deelgebied 5 wordt als neutraal beoordeeld.
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Deelgebied 6 Sasbergen

In dit deelgebied is geen sprake van invloed op de cultuurhistorische waarden.
Het totale effect op deelgebied 6 wordt als neutraal beoordeeld.
4 . 3 . 3

Beoordeling van de milieueffecten

In de navolgende tabel wordt per landschappelijk deelgebied de beoordeling
van de effecten van de uitbreidingsmogelijkheden op de cultuurhistorische
waarde weergegeven.
Tabel: Overzicht beoordeling effecten
Landschappelijk deelgebied

Effecten op cultuurhistorische waarden

Deelgebied 1 – Zilkerpolder

--

Deelgebied 2 - Hogeveensepolder

0

Deelgebied 3 – Zwetterpolder

-

Deelgebied 4 – Noordzijderpolder

-

Deelgebied 5 – Oosterduin

0

Deelgebied 6 – Sasbergen

0

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (o), positief (+),
zeer positief (++) ten opzichte van de referentiesituatie
Tabel: Samengevat overzicht beoordeling effecten
Concept ontwerp

 Effecten op de cultuurhistorische waarde

o/-

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer
positief (++)
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4 . 3 . 4

Maatregelen

Bij de wijzigingsbevoegdheid voor de vergroting van (agrarische) bedrijven,
kunnen eisen gesteld worden aan de landschappelijke inpassing. Daarbij dienen
ook cultuurhistorische waarden te worden gerespecteerd en waar mogelijk
versterkt. Bij de materiaalkeuze van bebouwing en bij de inrichting van het
bedrijfserf zou moeten worden aangesloten bij de historische karakteristieken
van het betreffende landschap. Daarmee worden storende contrasten binnen
een gebied voorkomen. Dit is echter niet iets dat wordt geregeld in het bestemmingsplan, maar zou verankerd moeten worden in het welstandbeleid.
4 . 3 . 5

Leemten in kennis

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieueffecten wat betreft de cultuurhistorie geen leemten in kennis vastgesteld. Voor
een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar.

4.4

Archeologie
4 . 4 . 1

Referentiesituatie

Op grond van de nota Archeologie en bijbehorende Archeologische beleidskaart
heeft het plangebied een archeologische verwachtingswaarde voor diverse geomorfologische eenheden:
-

Strandwal, al dan niet met duinen: hoge verwachtingswaarde (rood op de
kaart).

-

Deels afgegraven strandwal, kalkloze top: middelmatige verwachtingswaarde (geel op de kaart).

-

Deels afgegraven strandwal, kalkrijke top: middelmatige verwachtingswaarde (licht geel op de kaart).

-

Ingesloten strandvlakte, afgedekt met kwelderafzettingen, Hollandveen
en verstoven duinzand: lage verwachtingswaarde (blauw op de kaart).

-

Ingesloten strandvlakte. mogelijke duin- en strandwalresten: lage verwachtingswaarde (donkergroen op de kaart).

-

Omgespoten gronden of vlakte van getijafzetting: lage verwachtingswaarde (lichtgroen op de kaart).
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4 . 4 . 2

Omschrijving van de

milieueffecten

Per deelgebied wordt gekeken naar de archeologische verwachtingswaarde9,
zodat de effecten voor de archeologie in het gebied beoordeeld kunnen worden.
Over het algemeen geldt een hoge en middelmatige verwachtingswaarde voor
de (deels afgegraven) strandwallen en een lage verwachtingswaarde voor de
strandvlakten (voor een beschrijving van de strandwallen en strandvlakten, zie
paragraaf landschap).

9

84

Archeologische beleidskaart, gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (2007).
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Deelgebied 1 Zilkerpolder

In het midden van het gebied is een strandwal gelegen. Vanaf deze strandwal
zijn de lager gelegen strandvlakten (de open polders) in gebruik genomen.
Rondom de strandwal is een veelheid aan bebouwing gelegen. Op en in de nabijheid van de strandwal zijn dan ook de meeste potentiële ontwikkelingen te
verwachten, waarbij sprake is van een middelmatige tot hoge trefkans van archeologische waarden.
Het nadelige effect op de archeologie wordt als hoog ingeschat.
Deelgebied 2 Hogeveensepolder

Het gebied heeft overwegend een lage verwachtingswaarde. Echter de potentiële ontwikkellocatie zijn overwegend aan de randen van de open polder gelegen. Voor de locatie aan de Leidsevaart geldt een lage trefkans van archeologische waarden. Echter, aan de westzijde van de polder is sprake van een
overgang naar een strandwal met een hoge trefkans van archeologische waarden.
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Het nadelige effect op de archeologie wordt als matig tot hoog ingeschat.
Deelgebied 3 Zwetterpolder

Het gebied heeft een matig tot lage verwachtingswaarde. De potentiële ontwikkellocatie bevinden zich overwegend in de geomorfologische eenheden met
een lage verwachtingswaarde.
Het nadelige effect op de archeologie wordt als matig tot laag ingeschat.
Deelgebied 4 Noordzijderpolder

In het gebied is sprake van een grote variatie aan hoge en lage verwachtingswaarden. In het midden van het gebied, grotendeels overlappend met de brede strandwal is sprake van een middelmatige tot hoge verwachtingswaarde.
Aan de randen, in de strandvlakten is sprake van een lage verwachtingswaarde. Vrijwel alle potentiële ontwikkellocaties bevinden zich in het midden van
het gebied, waarbij sprake is van een matig tot hoge trefkans.
Het nadelige effect op de archeologie wordt als hoog ingeschat.

86

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 30 juni 2016

Deelgebied 5 Oosterduin

In dit deelgebied is overwegend sprake van een middelmatige verwachtingswaarde. Daarbij zijn ook de potentiële ontwikkellocaties overwegend in het
gebied gelegen met een middelmatige verwachtingswaarde (met name de
zuidzijde).
Het nadelige effect op de archeologie wordt als matig ingeschat.
Deelgebied 6 Sasbergen

In dit gebied is vrijwel uitsluitend sprake van een hoge verwachtingswaarde.
De potentiële ontwikkellocaties zijn echter niet in dit deelgebied gelegen,
waardoor er geen sprake is van een nadelig effect op de archeologische verwachtingswaarde.
Het nadelige effect op de archeologie wordt als matig ingeschat.
4 . 4 . 3

Beoordeling van de milieueffecten

In de navolgende tabel wordt per landschappelijk deelgebied de beoordeling
van de effecten van de uitbreidingsmogelijkheden op de archeologische verwachtingswaarde weergegeven.
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Tabel: Overzicht beoordeling effecten
Landschappelijk deelgebied

Effecten op archeologie

Deelgebied 1 – Zilkerpolder

-

Deelgebied 2 - Hogeveensepolder

-/o

Deelgebied 3 – Zwetterpolder

o/+

Deelgebied 4 – Noordzijderpolder

-

Deelgebied 5 – Oosterduin

o

Deelgebied 6 – Sasbergen

o

Betekenis symbolen: zeer hoog (--), hoog (-), matig (o), laag (+), zeer
laag (++) ten opzichte van de referentiesituatie
Tabel: Samengevat overzicht beoordeling effecten
concept ontwerp

 Effecten op de archeologische ver-

o/-

wachtingswaarde
Betekenis symbolen: zeer hoog (--), hoog (-), matig (0), laag (+), zeer
laag (++)
4 . 4 . 4

Maatregelen

In het buitengebied van Noordwijkerhout is sprake van een matig tot hoog effect van uitbreidingsmogelijkheden op de archeologie. Dit is te verklaren doordat van oudsher de mensen zich vestigden op de hogere strandwallen. Aangezien de huidige ontwikkellocaties overwegend op of aan de randen van deze
strandwallen gelegen zijn, is de trefkans op archeologische waarden aanzienlijk.
Aangezien ook de archeologische verwachtingswaarden door middel van dubbelbestemmingen in het bestemmingsplan zijn vastgelegd, is bescherming
daarvan geborgd. Negatieve effecten zijn dan ook niet te verwachten.
4 . 4 . 5

Leemten in kennis

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieueffecten wat betreft de archeologie geen leemten in kennis vastgesteld. Voor
een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar.
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4.5

Geurhinder
Het concept ontwerpbestemmingsplan is wat betreft de geur op basis van het
volgende kenmerk beoordeeld:
-

effecten op geurhinder, bepaald op basis van de toename van de geurbelasting en -hinder.

Geurnormen
De Wet geurhinder en veehouderij is sinds 1 januari 2007 van kracht en vormt
het toetsingskader voor de geurbelasting vanwege dierenverblijven op geurgevoelige objecten zoals huizen.
De Wet kent twee typen diercategorieën. Dieren met en dieren zonder geuremissiefactor.
Voor die diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt
de waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een
geurgevoelig object uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht (ou/m 3).
Dit geurgevoelig object krijgt een norm toegewezen voor de geurbelasting die
een veehouderij mag veroorzaken.
De hoogte van de norm is afhankelijk van de locatie. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiegebieden (I en II) en de rest van Nederland. In concentratiegebieden zijn de normen wat betreft geur minder streng
dan in de gebieden buiten de concentratiegebieden.
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen situaties binnen en buiten de bebouwde kom. In onderstaande tabel zijn de normen weergegeven.
Normen geur
Locatie
buiten concentratiegebied
concentratiegebied

binnen bebouwde kom

buiten bebouwde kom

3

8 ouE/m3
14 ouE/m3

2 ouE/m
3 ouE/m3
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Concentratiegebieden I en II behorende bij de artikelen
1, eerste lid, en 26 van de Meststoffenwet

Het buitengebied van Noordwijkerhout ligt buiten de concentratiegebieden.
Voor de diercategorieën zonder geuremissiefactor is de waarde een wettelijk
vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden. Binnen de bebouwde kom dient een minimale afstand te worden aangehouden van 100 m,
gemeten vanaf de buitenzijde van het geurgevoelig object tot het dichtstbijzijnde emissiepunt. Buiten de bebouwde kom dient deze afstand minimaal
50 m te bedragen.
Indien de gemeente een actief beleid voert ten aanzien van de geurproblematiek, kan van deze normen afgeweken worden. Binnen de bebouwde kom bedraagt de bandbreedte 0,1 – 8 ouE/m3 voor diercategorieën met een geuremissiefactor. Buiten de bebouwde kom bedraagt de bandbreedte 2 - 20 ouE/m3.
Voor diercategorieën zonder geuremissiefactor kan de aan te houden afstand
binnen de bebouwde kom terug gebracht worden tot respectievelijk 50 m binnen en 25 m buiten de bebouwde kom.
De gemeente Noordwijkerhout heeft geen eigen geurverordening.
4 . 5 . 1

Referentiesituatie

Binnen het plangebied zijn 2 agrarische veehouderijbedrijven en 2 maneges
aanwezig. De veehouderijbedrijven zijn grondgebonden. Intensieve veehouderij in de vorm van neventak of hoofdactiviteit is niet aanwezig binnen het
plangebied.
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Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij dient rekening gehouden te
worden met een afstandseis van 100 meter tussen emissiepunten en geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom en 50 meter tussen emissiepunten
en geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom. De hiernavolgende afbeelding geeft een overzicht met de ligging van de veehouderijbedrijven,
waarbij een contour van 50 m rondom het bouwvlak is weergegeven.

Veehouderijbedrijven met de 50 m contour
4 . 5 . 2

Omschrijving van de milieueffecten

De bovenstaande afbeelding geeft een indruk van de geurcontouren rondom de
agrarische bouwvlakken. Hierbij wordt opgemerkt dat dit een indicatieve contour is. Immers de daadwerkelijke afstand dient gemeten te worden vanaf de
gevel van de woning en het emissiepunt van de stal. Voor de geurcontour van
het agrarische bedrijf aan de Zilkerduinweg 36 geldt dat de afstand tussen de
gevel van de dichtstbijzijnde woning en de emissie van de dichtstbijzijnde stal
groter is dan 50 meter. Binnen de 50 m contour van het perceel Leeweg 23 en
Schulpweg 62 zijn geen woningen gelegen. Binnen de 50 m contour van het
perceel aan de Schulpweg 129 ligt een woning. Hierbij wordt opgemerkt dat
het veehouderijbedrijf in het voorliggende plan geen uitbreidingsmogelijkheden heeft, en dat het gaat om een bestaande situatie.
Overige ontwikkelingen
Het bestemmingsplan biedt (deels bij recht, deels via afwijking met een omgevingsvergunning) de agrarische bedrijven binnen het plangebied de mogelijkheid om nevenfuncties te ontwikkelen, of een 2e bedrijfswoningen te bouwen.
Bij de afwijkingsmogelijkheden is als voorwaarde opgenomen dat deze milieuplanologisch inpasbaar zijn; er mogen geen beperkingen voor omliggende
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(agrarische) bedrijven optreden. Gezien de situering van de bouwvlakken zal
dit niet aan de orde zijn. Aangezien de agrarische bouwvlakken ver uit elkaar
liggen.
4 . 5 . 3

Beoordeling van de milieueffecten

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het concept ontwerpbestemmingsplan weergegeven.
Tabel: Overzicht beoordeling effecten
Concept ontwerp
Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie

0

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer
positief (++)
4 . 5 . 4

Maatregelen

Gezien de geringe invloed van de ontwikkelingen op de geurhinder als gevolg
van de veehouderijbedrijven, is het niet noodzakelijk om mitigerende en/of
compenserende maatregelen toe te passen.
4 . 5 . 5

Leemten in kennis

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieueffecten van geur geen leemten in kennis vastgesteld. Voor een beoordeling op
hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar.

4.6

Water en bodem
Het concept ontwerpbestemmingsplan is, wat betreft water en bodem, op basis van de volgende kenmerken beoordeeld:
-

risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit;

-

risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit;

-

risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit;

-

risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlaktewater;

-
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effecten op de bodemkwaliteit.
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Huidige situatie water
In het plangebied zijn meerdere watergangen en boezemkades gelegen. Vooral
het oosten van het plangebied is doorkruist met watergangen voor de afwatering van het gebied.
Watersysteemkwaliteit en ecologie
Het buitengebied van Noordwijkerhout behoort tot de Greenport Bollenstreek.
Verzilting speelt binnen het plangebied een belangrijke rol aangezien de bollenteelt hiervoor gevoelig is. Hoogheemraadschap Rijnland stuurt erop aan om
in de periode tot 2015 een maatschappelijke keuze te maken in welke gebieden de verzilting wordt bestreden of geaccepteerd zodat gericht maatregelen
genomen kunnen worden.
Binnen het plangebied ligt een grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied. De gronden die zijn aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied, zijn
bestemd voor de exploitatie en bescherming van het grondwater ten behoeve
van de drinkwatervoorziening. Het grondwaterbeschermingsgebied is op te vatten als de zone rondom de drinkwaterput tot aan de 25-jaarslijn met in de
kern het waterwingebied. De 25-jaarszone is het gebied waarbinnen het water
een verblijftijd heeft van maximaal 25 jaar. Ruimtelijke plannen in deze gebieden bevatten bestemmingen en regels die het waterwinbelang beschermen
bij functiewijzigingen.
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Typen beschermingsgebieden rond grondwaterwinningen

Veiligheid en waterkeringen
Het plangebied ligt niet binnen een aandachtsgebied voor veiligheid tegen
overstromingen. Wel zijn er binnen het plangebied verschillende regionale waterkeringen gelegen. Deze waterkeringen zijn samen met de kern- en beschermingszone op de verbeelding opgenomen.
Afvalwaterketen en riolering
Waterschap Rijnland maakt zich sterk voor integraal beheer van de afvalwaterketen. De gemeente Noordwijkerhout werkt samen met Waterschap Rijnland en andere gemeenten het transport en de zuivering van het afvalwater in
de AWZI's verbeteren. De efficiency van het zuiveringsbeheer wordt hiermee
verbeterd en lozingen van voedingsstoffen uit de afvalwaterzuiveringsinstallaties op het oppervlaktewater worden beperkt. Zo wordt een betere waterkwaliteit bereikt.
Huidige situatie bodem
Beleid en normstelling
Het Besluit ruimtelijke ordening verplicht de gemeente rekening te houden
met de bodemkwaliteit - en bodemgesteldheid in het plangebied. Bij de wijziging van het gebruik van de gronden in het plangebied dient de gemeente
vooraf te beoordelen of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde,
nieuwe functie. De gemeente dient vast te stellen of er sprake is van een
noodzaak tot sanering van vervuilde grond. In de Wet bodembescherming is
bepaald dat, indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de
norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd
dat zij kan worden gebruikt voor de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling
tot oude gevallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig
moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur te worden
gerealiseerd op een bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik.
Autonome ontwikkeling
Water
Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Dit betekent dat
geen grootschalige functieveranderingen en/of herinrichtingen zijn gepland.
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Binnen de geldende bestemmingen bestaat wel de mogelijkheid tot kleinschalige ontwikkelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van aan- of bijgebouwen (al of niet bouwvergunningplichtig) of het aanleggen van paden of
verhardingen. Vanwege het beherende karakter van het nieuwe bestemmingsplan biedt deze weinig of geen mogelijkheden om het watersysteem en beheer te verbeteren.
Als in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, is het uitgangspunt dat de waterhuishoudkundige situatie niet mag verslechteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de waterhuishouding kan worden verbeterd door het afkoppelen van schoon verhard oppervlak, hiermee wordt voorkomen dat schoon
hemelwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit betekent ook dat toename van het verharde oppervlak en/of dempingen binnen het
gebied moeten worden gecompenseerd. Ook combinaties met andere functies,
zoals groen en recreatie liggen voor de hand. Door de aanleg van natuurvriendelijke en ecologische oevers wordt bijvoorbeeld meer waterberging gerealiseerd. Daarnaast is het van belang om bij eventuele ontwikkelingen diffuse
verontreinigingen te voorkomen door het gebruik van duurzame, nietuitloogbare materialen (geen zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen),
zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase.
Bodem
De wet- en regelgeving zoals de Wet bodembescherming (Wbb) is er op gericht
om de bodemverontreinigingen te voorkomen en te beperken door het uitvoeren van saneringen. Op basis hiervan wordt het vrijkomen van milieubelastende stoffen in de bodem niet verwacht. In het algemeen wordt verwacht dat
door het uitvoeren van saneringen, bodemvervuilingen op kleine schaal zullen
afnemen. De autonome ontwikkeling is dan ook overeenkomstig de bestaande
situatie.
4 . 6 . 1

Omschrijving van de milieueffecten

Beoordelingskader
Bij het aspect water worden de gevolgen voor het watersysteem, zowel oppervlaktewater als grondwater, kwalitatief getoetst. Tevens wordt beschreven
wat de gevolgen van de alternatieven voor de waterkwaliteit kunnen zijn.
Bodemverontreinigingen ontstaan vaak onbedoeld door onder andere het gebruik of de onvoldoende opslag van verontreinigende (bouw)materialen. Voorbeelden hiervan zijn:
-

het gebruik van lood als bouwmateriaal. Het lood kan uitlogen en hiermee de bodem verontreinigen.

-

de opslag van bestrijdingsmiddelen. De opslag kan lekken waardoor de
bestrijdingsmiddelen de bodem verontreinigen. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan de bodem verontreinigen.
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Tabel: Beoordelingskader bodem en water
Criterium

Methode

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit

Kwalitatief

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit

Kwalitatief

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit

Kwalitatief

Risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlaktewater

Kwalitatief

Effecten op de bodemkwaliteit

Kwalitatief

Effecten van het concept ontwerpbestemmingsplan
Water
Op basis van het concept ontwerpbestemmingsplan is een uitbreiding van de
agrarische sector mogelijk. De agrarische bebouwing kan in dit alternatief vergroot worden. Ten opzichte van de bestaande situatie is het dan ook de verwachting dat het bebouwde oppervlak zal toenemen.
Het Hoogheemraadschap Rijnland stelt evenwel voorwaarden aan realisatie
van nieuwe bebouwing op haar grondgebied. Zo mag het functioneren van het
huidige watersysteem (doorstroming, afwatering, realiseren van het gewenste
peil) door de planuitvoering niet verslechteren. Het watersysteem dient te
voldoen aan het principe van 'waterneutraal bouwen', dit wil zeggen: waar het
verhard oppervlak toeneemt, dienen compenserende maatregelen te worden
genomen om piekafvoeren te verwerken en infiltratie van water mogelijk te
maken. Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen
bij voorkeur in het eigen projectgebied te worden gevonden.
Daarnaast schrijft de Keur voor dat indien watergangen worden gedempt, hiervoor een gelijk wateroppervlak terug dient te komen. Wanneer voor de uitbreiding (kavel)sloten gedempt dienen te worden, bestaat dus de verplichting
hiervoor in de plaats eenzelfde hoeveelheid oppervlaktewater terug te brengen.
Op grond van het Activiteitenbesluit is bovendien sprake van teeltvrije zones
langs oppervlaktewater. In deze zones is het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan.
Het effect op de grondwater- en oppervlaktewaterkwantiteit zal gezien de regelgeving van het waterschap niet of nauwelijks afwijken van de referentiesituatie (0).
Een verdere schaalvergroting van de agrarische sector kan leiden tot een toename van de inspoeling van nutriënten in de bodem. Hierdoor kan de kwaliteit
van het grondwater en daarmee ook het oppervlaktewater negatief worden beinvloed. Hier wordt dus een licht negatief effect verwacht.
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Bodem
In het studiealternatief zijn verschillende ontwikkelingen voorzien. Bij deze
ontwikkelingen kunnen mogelijk bodemverontreinigende materialen gebruikt
worden. Hierdoor is er sprake van een toename van het risico op bodemverontreinigingen.
Deze ontwikkelingen betreffen vaak ook de verbouw van bestaande of de bouw
van nieuwe gebouwen. Wanneer bij de (ver)bouw van deze gebouwen mogelijk
bodem verontreinigende (bouw)materialen worden gebruikt is er mogelijk ook
sprake van bodemverontreiniging.
Op basis van de ontwikkelingen zoals die zijn voorzien, is er mogelijk sprake
van een toename van het risico op bodemverontreinigingen. Het risico op en
van bodemverontreinigingen worden in het algemeen op grond van wet- en regelgeving beperkt, waardoor verwacht mag worden dat er zo goed als geen milieueffecten zijn. De milieueffecten op de bodemkwaliteit worden dan ook als
nihil beoordeeld.
4 . 6 . 2

Beoordeling van de milieueffecten

In onderstaande tabel is de beoordeling van de milieueffecten van het concept
ontwerpbestemmingsplan op water opgenomen.
Tabel: Overzicht beoordeling effecten
Concept ontwerp
Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit.

0/-

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit.

0/-

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit.
Risico’s en negatieve effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater
Effecten op de bodemkwaliteit

0
0/0

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++)

De milieueffecten op het oppervlakte- en grondwater wat betreft het risico op
het vrijkomen van milieubelastende stoffen, zijn naar verwachting klein. Op
basis hiervan zijn de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan
op water als nihil tot negatief beoordeeld.
4 . 6 . 3

Maatregelen

Water
Op grond van de PAS en Natura 2000 van de provincie Zuid-Holland en het besluit emissiearme huisvesting is bij bouw van veestallen het gebruik van emissiearme stalsystemen verplicht. Dit draagt bij aan de verlaging van de uitstoot
van ammoniak en nutriënten. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit
van het oppervlakte- en grondwater.
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Diepe grondbewerking ten behoeve van de landbouw, zoals diepploegen, het
wijzigen van het greppel- en slotenpatroon en het aanleggen van diepe drainage kunnen een verdrogend effect hebben op Het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Deze werkzaamheden kunnen verboden worden in een zone van
1000 m rondom Kennemerland Zuid.
Bodem
Een advies is om bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om bodemverontreinigingen, wanneer deze in of in de directe omgeving van het projectgebied aanwezig zijn, te saneren. Hierdoor is sprake van afname van het aantal bodemverontreinigingen en van een toename van de gemiddelde bodemkwaliteit.
Voor het overige wordt een goede bodemkwaliteit op grond van wet- en regelgeving gewaarborgd.
4 . 6 . 4

Leemten in kennis

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieueffecten wat betreft het water en de bodem geen leemten in kennis vastgesteld.
Voor een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar.

4.7

Verkeer
Het concept ontwerpbestemmingsplan is wat betreft het verkeer op basis van
de volgende kenmerken beoordeeld:
-

milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de toename van de
verkeersdruk op de wegen in het bestemmingsplangebied;

-

milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de afname van de
verkeersveiligheid op de wegen in het bestemmingsplangebied.

4 . 7 . 1

Referentiesituatie

Bestaande situatie
Wegen
Het plangebied wordt verticaal doorsneden door de provinciale weg N206.
Daarnaast liggen de provinciale wegen N442 en de N443 in het plangebied. Ten
zuiden van het plangebied ligt de snelweg A44. De overige wegen in het plangebied zijn lokale wegen.
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Bij een bestemmingsregeling voor wegen dient rekening te worden gehouden
met de bebouwingsvrije zones aan weerszijde van de weg vanwege de verkeersveiligheid. De breedte van de zone die onbebouwd moet blijven, gemeten
vanuit het hart van de weg, hangt samen met het karakter van de weg. Voor
snelwegen geldt een afstand van 100 m. Voor hoofdwegen geldt een afstand
van 50 m en voor overige wegen 15 m.

Verkeersinfrastructuur in en rondom het plangebied

Spoorlijnen
In het noordelijke gedeelte van het plangebied liggen de belangrijke spoorverbindingen van Leiden naar Haarlem.
4 . 7 . 2

Omschrijving van de milieueffecten

Beoordelingskader
Ten aanzien van het aspect verkeer wordt de toe- of afname van het verkeer
beoordeeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verkeer van personenauto's en vrachtwagens. Deze gegevens zullen ook als input dienen voor de aspecten geluid en lucht. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de gevolgen voor de verkeersveiligheid.
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Tabel: Beoordelingskader verkeer
Criterium

Methode

Verandering van verkeersintensiteiten

Kwalitatief

Verandering in de verkeersveiligheid

Kwalitatief

Effectbeoordeling
Het concept ontwerpbestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het uitbreiden
van de bestaande agrarische bedrijven. Uitgaande van ongeveer 200 agrarische
bedrijven in het plangebied kan op basis van ervaringscijfers worden uitgegaan
van een toename van ongeveer 2.000 ritten per etmaal, verspreid over het
plangebied. Uitgaande van een gelijkmatige verdeling van de bedrijven over
het buitengebied is de toename van het verkeer per wegvak zeer beperkt.
Wat betreft het wegverkeer wordt daarom geconstateerd dat in de worst case
alternatieven er weliswaar sprake is van een toename van het aantal verkeersbewegingen, maar dat deze zodanig gering is dat geen maatregelen behoeven
te worden getroffen.
Verkeersafwikkeling
Bij schaalvergroting en intensivering is mogelijk sprake van bundeling van verkeersbewegingen (bevoorrading met grotere vrachtwagens), waardoor het aantal vrachtwagenritten daalt.
Er zal dus sprake zijn van een toename van het aantal verkeersbewegingen,
maar deze is zodanig gering dat naar verwachting geen maatregelen behoeven
te worden getroffen.
Zowel de intensiteit van het verkeer als ook het aandeel vrachtverkeer zal in
het worst case alternatief iets toenemen. Door meer zwaar verkeer kan dit
met name op de lokale wegen leiden tot een lichte afname van de verkeersveiligheid.
Verkeersveiligheid
De grootste problemen met dit zware verkeer zijn de te verwachten potentiële
conflicten (kruispunten en wegvakken) met andere weggebruikers, in het bijzonder het kwetsbare langzame verkeer, zoals recreatie(fietsers) en wandelaars. Dit speelt vooral op de lokale wegen met een duidelijke mengfunctie
(verblijven en ontsluiten), waar er geen aparte of onvoldoende voorzieningen
zijn voor langzaam verkeer.
4 . 7 . 3

Beoordeling van de milieueffecten

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het concept ontwerpbestemmingsplan weergegeven.

100

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 30 juni 2016

Tabel: Overzicht beoordeling effecten
Concept ontwerp
Verandering van verkeersintensiteiten

0/-

Verandering in de verkeersveiligheid

0/-

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0),
positief (+), zeer positief (++)
4 . 7 . 4

Maatregelen

Gezien de geringe invloed van de ontwikkelingen op de geluidshinder als gevolg
van wegverkeer, is het niet noodzakelijk om mitigerende en/of compenserende maatregelen toe te passen.
Maatregelen om de milieueffecten op het verkeer te beperken liggen voor een
deel ook buiten het bestemmingsplan: ook door het niet vaststellen van het
bestemmingsplan kan er sprake zijn van een toename van de verkeersdruk en
een afname van de verkeersveiligheid.
Daar waar meerdere schaalvergrotingen langs lokale wegen plaatsvinden, kan
eventueel aanpassing van de wegen aan de orde zijn, bijvoorbeeld in de vorm
van vrijliggende fietspaden, waardoor de verkeersveiligheid zal verbeteren.
4 . 7 . 5

Leemten in kennis

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende, zijn er voor het beoordelen van de milieueffecten op het verkeer geen leemten in kennis vastgesteld. Voor een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar.

4.8

Luchtkwaliteit
Het concept ontwerpbestemmingsplan is wat betreft de luchtkwaliteit op basis
van het volgende kenmerk beoordeeld:
-

effecten op de luchtkwaliteit, bepaald op basis van de toename van
stikstofoxiden (NO en NO2) en fijnstof (PM10).

4 . 8 . 1

Referentiesituatie

De gevolgen van luchtverontreiniging zijn bijvoorbeeld schade aan de gezondheid van mensen en dieren en schade aan planten en gebouwen. Stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) veroorzaken gezondheidsklachten en versterken
hooikoorts, allergische en astmatische problemen.
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De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriële
bedrijven en de landbouw.
4 . 8 . 2

Stikstofdioxide

Veruit de belangrijkste bron van stikstofdioxide in de buitenlucht is het gemotoriseerd verkeer. Momenteel worden in Nederland de normen voor stikstofdioxide in stedelijke gebieden en nabij drukke verkeerswegen regelmatig overschreden. Daarbuiten liggen de concentraties ver onder de Europese grenswaarden.
Voor het grootste gedeelte van het plangebied ligt het jaargemiddelde onder
de 20 µg/m³. Het westelijk gedeelte van het plangebied ligt zelfs deels onder
de 15 µg/m³. Binnen het plangebied liggen jaargemiddelden ruim onder de
wettelijke norm van het jaargemiddelde van 40 µg/m3. Van knelpunten is derhalve geen sprake.

Situatie stikstofdioxide
Bron: http://geodata.rivm.nl/gcn/
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4 . 8 . 3

Fijnstof

De huidige concentraties fijnstof worden voor een belangrijk deel veroorzaakt
door de al aanwezige achtergrondconcentraties. In landelijke gebieden met
een agrarisch karakter wordt een belangrijk deel van het fijnstof in de lucht
veroorzaakt door de veehouderij en het wegverkeer.
Op basis van onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
blijkt dat de concentratie in het plangebied in de huidige situatie niet hoger
ligt dan 22 µg/m³ bedraagt. Daarmee blijven de concentraties ruim binnen de
grenswaarden. In ieder geval zijn er in en rondom het plangebied geen knelpunten ten aanzien van fijnstof.

Situatie fijnstof
Bron: http://geodata.rivm.nl/gcn/

Berekening Verspreidingsmodel ISL3a
In het voor het planMER uitgevoerde onderzoek naar de milieueffecten voor de
lucht, is alleen onderzoek uitgevoerd naar de toename van fijnstof van de veehouderijbedrijven in de gemeente. In het algemeen is de stikstofdioxide (NO 2)
van veehouderijbedrijven beperkt, waardoor er in het landelijk gebied nauwe-
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lijks sprake is van overschrijdingen van de grenswaarden. Het fijnstof in de
lucht is voor een groot deel wel vanwege de veehouderij10.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel ISL3a, versie 2015-1. De fijnstofemissie van de veehouderij is bepaald op basis van de in
2015 door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij.
In de Handreiking fijnstof en veehouderijen11 is opgemerkt dat ‘voor de meeste
veehouderijen maximaal op een paar honderd meter afstand, maar vaak nog
op veel kortere afstand, de bijdrage fijnstof van het veehouderijbedrijf niet in
betekenende mate is’. Op basis hiervan is de keuze gemaakt om het onderzoeksgebied te beperken tot de bedrijven met dieren waarvoor een fijnstofemissiefactor is vastgesteld.
In de onderstaande tabel zijn de voor fijnstof opgenomen waarden weergeven
zoals opgenomen in de Wet milieubeheer (Wm).
Tabel: Grenswaarden fijnstof in de lucht
grenswaarde
jaargemiddelde concentratie

40 microgram per kubieke meter

24-uursgemiddelde concentratie

50 microgram per kubieke meter ten hoogste 35 keer
per jaar

Bestaande, autonome en worst case situatie
In het plangebied komt slecht een bedrijf voor waar dieren worden gehouden
waarvoor een fijnstofemissiefactor is vast gesteld. Aan de hand van het verspreidingsmodel ISL3a is onderzocht wat de effecten zijn indien uitbreiding van
dit bedrijf plaatsvindt op basis van de worst case situatie. Uit deze berekeningen blijkt dat de toename zodanig gering is dat het programma ISL3a daarvoor
geen zichtbare uitkomst geeft.
Daarbij is de verwachting dat door algemene maatregelen de achtergrondbelasting van fijnstof zal afnemen. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Hierin zijn maatregelen opgenomen om te waarborgen dat er, binnen een door de Europese Unie
gestelde periode, geen sprake (meer) is van overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof.

10

Infomil en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2010). Handreiking fijnstof en veehouderijen. Agentschap NL, Den Haag, 2010.

11
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Infomil en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2010). Handreiking fijnstof en veehouderijen. Agentschap NL, Den Haag, 2010.
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4 . 8 . 4

Omschrijving van de milieueffecten

Beoordelingskader
Hierbij wordt zowel gekeken naar fijnstof op basis van wegverkeer als naar
fijnstof als gevolg van de bedrijfsvoering van een intensieve veehouderij.
Tabel: Beoordelingskader luchtkwaliteit
Criterium

Methode

Toe/afname knelpunten fijnstof t.g.v. wegverkeer

Kwalitatief

Toe/afname knelpunten fijnstof bedrijfsvoering

Kwalitatief/kwantitatief

Fijnstof ten gevolge van wegverkeer
In het alternatief worst case bestemmingsplan nemen de verkeersintensiteiten
naar verwachting nauwelijks toe. Er is daarmee sprake van een nibm-situatie
(niet in betekenende mate). Op het onderdeel fijnstof ten gevolge van het
wegverkeer zal zeker geen sprake zijn van knelpuntsituaties.
Effectbeoordeling fijnstof-bedrijfsvoering
De fijnstofbelasting in het onderzoeksgebied is in het concept ontwerpbestemmingsplan plaatselijk ten hoogste 20 microgram per kubieke meter. De
toename van fijnstof zal iets toenemen maar is zodanig gering dat deze niet te
berekenen is
Het concept ontwerpbestemmingsplan levert dus geen problemen op ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit. Doordat de luchtkwaliteit op grond van de
bedrijfsvoering wel in zeer lichte mate kan verslechteren, worden de effecten
op dat punt als licht negatief beoordeeld.
4 . 8 . 5

Beoordeling van de milieueffecten

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling het concept ontwerpbestemmingsplan weergegeven.
Tabel: Overzicht beoordeling effecten
concept ontwerp

Toe/afname knelpunten fijnstof t.g.v. wegverkeer

0

Toe/afname knelpunten fijnstof bedrijfsvoering

0

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++)
4 . 8 . 6

Maatregelen

Gelet op het voorgaande zijn geen maatregelen nodig ter vermindering van
fijnstof concentraties. Het is dan ook niet nodig aanvullende maatregelen in
het (ontwerp)bestemmingsplan te verwerken.
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4 . 8 . 7

Leemten in kennis

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieueffecten op de lucht geen leemten in kennis vastgesteld. Voor een beoordeling
op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar.

4.9

Geluid
Het concept ontwerpbestemmingsplan is wat betreft het geluid op basis van
het volgende kenmerk beoordeeld:
-

effecten van geluid, bepaald op basis van de toename van de geluidhinder.

4 . 9 . 1

Referentiesituatie

Bestaande situatie
Wegverkeerslawaai
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs wegen geluidzones.
Binnen deze zones moet in het geval van een nieuwe situatie met een geluidgevoelige bestemming (bijvoorbeeld de bouw van een woning) onderzoek worden verricht naar de optredende geluidsbelasting. In buitenstedelijk gebied
geldt voor wegen, bestaande uit vijf of meer rijstroken een zone van 600 m,
voor drie of vier rijstroken een zone van 400 m en voor wegen bestaande uit
één of twee rijstroken een zone van 250 m, gemeten vanuit de as van de weg.
Een aantal wegen heeft geen zone, te weten:
-

wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;

-

wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

Binnen het plangebied zijn geen wegen waarvoor een maximum snelheid geldt
van 30 km/uur. Voor de provinciale wegen N206, N442, N443 en alle overige
wegen buiten de bebouwde kom geldt een geluidszone van 250 m.
Nieuwe situaties binnen de zones van deze wegen moeten in beginsel voldoen
aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Daarboven kan in een beperkt aantal
gevallen onder voorwaarden een ontheffing worden verleend. De figuren hierna geven de feitelijke geluidsbelasting langs de lokale en provinciale wegen
weer.
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http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/geluidsbelastingrondsnelw
egen.aspx?cookieload=true

Spoorwegverkeerslawaai
Rondom de spoorlijn Leiden - Haarlem gelden Geluidproductieplafonds. Binnen
een zone van 600 m aan weerszijden van het spoor zal bij nieuwe ontwikkelingen een akoestisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. Net als voor wegverkeerslawaai moeten ontwikkelingen voldoen aan de Wet geluidhinder
(Wgh), het geluidbeleid en het Bouwbesluit.
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http://mapservices.prorail.nl/ArcGIS/services

Industrielawaai
In de Wet geluidhinder is bepaald dat rond industrieterreinen waarop bepaalde, krachtens de Wet milieubeheer aangewezen, inrichtingen zijn gevestigd of
zich mogen vestigen (grote lawaaimakers), een geluidszone moet zijn vastgesteld. Met deze zonering wordt beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel
lawaaimakers als aan woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen.
Lawaaimakers kunnen aan de ene kant hun geluidproducerende activiteiten
niet onbeperkt uitbreiden ter bescherming van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de zone. Aan de andere kant wordt,
ter bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen te veel oprukken naar de lawaaimakers
toe. Binnen het plangebied bevinden zich geen geluidgezoneerde industrieterreinen.
Geluid inrichtingen
De geluidsproductie van agrarische bedrijven (met name veroorzaakt door ventilatoren, laden en lossen) wordt gereguleerd via de omgevingsvergunning milieu. Hierdoor wordt voorkomen dat op gevoelige objecten en terreinen (woningen, scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorginstellingen en woonwagenstandplaatsen) geluidshinder boven de gestelde (voorkeurs)grenswaarde
komt.
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Autonome ontwikkeling
Het beleid en de wet- en regelgeving is er in het algemeen op gericht om een
toename van de geluidsbelasting en –hinder te voorkomen of te beperken. Op
grond hiervan wordt een toename van de geluidsbelasting en –hinder niet direct verwacht. Op het moment zijn echter ook geen maatregelen bekend op
basis waarvan een afname van de geluidsbelasting of –hinder verwacht mag
worden.
4 . 9 . 2

Omschrijving van de milieueffecten

Beoordelingskader
Beoordeeld is of een verandering zal optreden ten aanzien van het aantal geluidsgevoelige functies als gevolg van het concept ontwerpbestemmingsplan.
Voor het thema geluid zijn dan ook de ontwikkelingsmogelijkheden van de
agrarische bedrijven en de burgerwoningen van belang. De toe- en afname van
verkeer speelt hierbij een belangrijke rol.
Tabel: Beoordelingskader geluid
Criterium

Methode

Toename/afname geluidshinder

Kwalitatief

De verkeersbewegingen zullen op basis van het concept ontwerpbestemmingsplan licht toenemen. Per weg gaat het echter om een relatief geringe toename
van de intensiteiten, waarbij het wel gaat om meer vrachtverkeer. Hierdoor
zal er slechts in geringe mate sprake zijn van effecten op het gebied van geluidshinder ten gevolge van wegverkeer. Mogelijk zal het aantal geluidsgehinderden in lichte mate kunnen toenemen.
Geluid inrichtingen
Volgens het VNG-handboek Bedrijven en Milieuzonering (2009) bedraagt voor
het thema geluid de aan te houden afstand bij veehouderijen minimaal 50 m
tussen een inrichting en een gevoelige functie (wonen).
Gelet op deze beperkte afstand en de uitbreidingsmogelijkheden van bestaande veehouderijen, kan geconcludeerd worden dat er voldoende afstand blijft
tussen de emissiebronnen van geluid en de gevoelige functies binnen de bebouwde kom.
4 . 9 . 3

Beoordeling van de milieueffecten

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het concept ontwerpbestemmingsplan weergegeven.
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Tabel: Overzicht beoordeling effecten
Concept ontwerp
0/-

Toe/afname aantal geluidgehinderden

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++)
4 . 9 . 4

Maatregelen

Gezien de geringe invloed van de ontwikkelingen op de geluidshinder als gevolg
van wegverkeer, is het niet noodzakelijk om mitigerende en/of compenserende maatregelen toe te passen.
4 . 9 . 5

Leemten in kennis

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieueffecten van geluid geen leemten in kennis vastgesteld. Voor een beoordeling op
hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar.

4.10

Gezondheid
Het concept ontwerpbestemmingsplan is wat betreft de gezondheid op basis
van het volgende kenmerk beoordeeld:
-

effecten op de gezondheid, kwalitatief op hoofdlijnen.

Gezondheid speelt een rol in relatie tot veehouderijen en dan met name in relatie tot intensieve veehouderijen en geitenhouderijen.
4 . 1 0 . 1

Referentiesituatie

In het plangebied zijn een melkveehouderij, een paardenhouderij en twee maneges aanwezig. Er zijn geen intensieve veehouderijen of geitenhouderijen
aanwezig.
4 . 1 0 . 2

Omschrijving van de

milieueffecten

Het concept ontwerpbestemmingsplan maakt de oprichting van intensieve veehouderijen of geitenhouderijen niet mogelijk. Er is dan ook geen sprake van
een toename van de gezondheidsrisico’s.
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4 . 1 0 . 3

Beoordeling van de milieueffecten

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het concept ontwerpbestemmingsplan weergegeven.
Tabel: Overzicht beoordeling effecten
Concept ontwerp
Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen

0

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++)
4 . 1 0 . 4

Maatregelen

Gezien het ontbreken van invloed van de ontwikkelingen op het aspect gezondheid, is het niet noodzakelijk om mitigerende en/of compenserende maatregelen toe te passen.
4 . 1 0 . 5

Leemten in kennis

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieueffecten op de gezondheid geen leemten in kennis vastgesteld. Voor een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar.
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5

A l t e r n a t i e v e n

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van
artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet:
d.

“een beschrijving (...) van de alternatieven (voor de voorgenomen activiteit), die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen,
en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen alternatieven”.

Zoals in paragraaf 2.5 is opgemerkt, is op basis van het inzicht in de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan bekeken in hoeverre het zinvol is om één of enkele alternatieven uit te werken.
In de navolgende tabel is een overzicht van de beoordeling van de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan opgenomen.
Uit deze tabel blijkt dat er in het concept ontwerpbestemmingsplan vooral milieueffecten op natuur en landschap worden verwacht. De effecten op (een
deel van) de natuur zijn als negatief beoordeeld door met name de toename
van de stikstofdepositie (als stikstofverbinding) op Natura 2000-gebieden.
Vooral deze effecten zijn een probleem voor het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout. Zoals uit paragraaf 4.1 blijkt, zijn
zogenoemde ‘significant negatieve effecten’ op Natura 2000-gebieden door
een toename van de stikstofdepositie niet uit te sluiten. Dit betekent dat het
concept ontwerpbestemmingsplan in strijd is met de Nbw 1998 en op deze wijze dan ook niet kan worden vastgesteld 12.

12

Op grond van artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 “is het verboden zonder vergunning (…) projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te
verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling (…) de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren
of kunnen een significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor het gebied is
aangewezen”.
Op grond van artikel 19j, lid 1 van de Nbw 1998 houdt een bestuursorgaan bij het nemen
van een besluit van een plan (…) rekening:

-

met de gevolgen die het plan kan hebben voor het (Natura 2000-)gebied, en:
met het (…) voor dat gebied vastgestelde beheerplan (…).

Op grond van artikel 3.1, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening “stelt de gemeenteraad
een bestemmingsplan vast, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de
bestemming van de in het plan begrepen gronden wordt aangewezen en met het oog op
die bestemming regels worden gegeven”. Samengevat betekent dit dat een bestemmingsplan geen “significant verstorend effect” mag hebben op Natura 2000-gebieden.
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Tabel: Beoordeling van de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan

Natuur

Concept ontwerpbestemmingsplan

Effecten op Natura 2000-gebieden


Stikstofdepositie

-



Andere effecten

0

Effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en andere natuurgebieden


Stikstofdepositie



Andere effecten

0

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde
soorten


Stikstofdepositie



Fysieke aantasting

0/0/-

Landschap
Effecten op de structuur van het landschap

-

Cultuurhistorie
Effecten op de cultuurhistorische waarde

0/-

Archeologie
Effecten op de archeologische verwachtingswaarde

0/-

Geur
Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie

0

Water en Bodem
Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit.

0/-

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit.

0/-

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit.
Risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlak-

0
0/-

tewater
Effecten op de bodemkwaliteit

0

Verkeer
Verandering van verkeersintensiteiten

0/-

Verandering in de verkeersveiligheid

0/-

Luchtkwaliteit
Toe/afname knelpunten fijnstof t.g.v. wegverkeer

0

Toe/afname knelpunten fijnstof bedrijfsvoering

0

Geluid
Toe/afname aantal geluidgehinderden

0/-

Gezondheid
Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen

0

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++)

Gelet op hetgeen hiervoor is aangegeven en de conclusies in de Passende beoordeling (hoofdstuk 7) is een mitigerende maatregel noodzakelijk. Dit betreft
het opnemen van een juridische regeling in het bestemmingsplan om negatieve
effecten in omliggende Natura 2000-gebieden te voorkomen.
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Alternatief ontwerpbestemmingsplan
De regeling is in het ontwerpbestemmingsplan als volgt uitgewerkt:
-

Voor de veehouderijen in het plangebied is een regeling opgenomen dat
de stikstofemissie niet mag toenemen ten gevolge van de bestaande
emissie. Daarnaast wordt een beperkte toename van de emissie toegestaan mits deze onder de grenswaarde uit de PAS blijft. De effecten van
ontwikkelingen onder de grenswaarde zijn in een overkoepelende landelijke Passende Beoordeling onderzocht (Passende beoordeling over het
programma aanpak stikstof 2015-2021 Ministerie van Economische Zaken/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 10 januari 2015).

-

Ten aanzien van de glastuinbouwbedrijven geldt dat uit de Aeriusberekening is gebleken dat de toename van de stikstofdepositie, als de
12 glastuinbouwbedrijven

maximaal uitbreiden

(het worst case-

scenario), 0,06 mol/ha/jaar bedraagt. Gezien deze beperkte toename
van alle bedrijven samen, zal de toename van de stikstofdepositie van
een individueel glastuinbouwbedrijf te allen tijde beneden de 0,05 mol
blijven en dus binnen de kaders van het PAS geoorloofd zijn. Hiervoor is
daarom geen emissieregeling opgenomen in het bestemmingsplan.
-

Tevens zijn in dit alternatief maatregelen opgenomen om negatieve effecten van verdroging tegen te gaan: In een zone van 1000 meter rond
het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid mag het sloot- en greppelpatroon niet worden gewijzigd. Tevens mag er geen nieuwe drainage
worden aangelegd en is diepploegen niet toegestaan.
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B e o o r d e l i n g
d e

6

v a n

m i l i e u e f f e c t e n
v a n

h e t

o n t w e r p

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van
artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet:
e.

“een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de (...) de beschreven alternatieven (voor de voorgenomen activiteit) kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn
bepaald en beschreven”;

f.

“een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijke gevolgen
voor het milieu van (…) elk der in beschouwing genomen alternatieven”;

g.

“een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen
op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel
mogelijk teniet te doen”.

h.

“een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de onderdelen d en e, ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens”.

Uit de tabel in hoofdstuk 5 blijkt dat de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan bij sommige thema’s als negatief zijn beoordeeld. Dit
betreft met name
-

de natuur en;

-

het landschap.

In hoofdstuk 5 is beschreven in hoeverre het ontwerpbestemmingsplan afwijkt
van het concept ontwerpbestemmingsplan.
Deze aanpassingen leiden mogelijk tot een ander effect op natuur aangezien
het ontwerpbestemmingsplan geen rekening houdt met aanvullende maatregelen om de effecten op het landschap te beperken. Op andere milieuonderdelen
worden geen andere milieueffecten verwacht. Alles in overweging nemende
zijn in dit hoofdstuk dan ook alleen een omschrijving en beoordeling van de
milieueffecten van het voorkeursalternatief op natuur opgenomen.
Net als in de Passende beoordeling wordt de regeling ammoniakemissie daarbij
als mitigerende maatregel gezien en niet op voorhand in de effectbeoordeling
meegenomen.
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6.1

Natuur
6 . 1 . 1

Omschrijving van de milieueffecten

Ten aanzien van natuur zijn de effecten hiermee aanmerkelijk gunstiger: Omdat de depositie van stikstof nauwelijks toeneemt, treden er vanwege stikstof
geen significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en andere natuurgebieden op. De zeer geringe toenames die in het kader van de PAS mogelijk kunnen worden gemaakt, hebben geen meetbare effecten op natuurgebieden. Ook de flora en fauna lijden geen schade ten gevolge van deze minimale
toename. Ook de meest negatieve effecten op de kwaliteit van bodem en
water worden hiermee gemitigeerd: Stikstof is een stof die de kwaliteit van
bodem en water negatief beïnvloedt. Met dit alternatief zijn daarom negatieve
effecten op bodem- en waterkwaliteit beduidend lager.
Het alternatief bevat tevens een maatregelenpakket om verdroging in het
Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid te voorkomen. Binnen een zone van
1000 meter rondom het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid is het aanpassen van het slotenpatroon niet toegestaan, evenals diepploegen en het aanleggen van nieuwe drainage. Van deze activiteiten kan niet op voorhand worden
uitgesloten dat ze geen significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen zullen veroorzaken. Voor deze activiteiten is meestal een Natuurbeschermingswetvergunning noodzakelijk. Met de genoemde maatregelen worden
met voldoende zekerheid negatieve effecten op het Natura 2000-gebied (alsmede het EHS-gebied) Kennemerland-Zuid uitgesloten.
De geringe (licht negatieve) effecten op flora en fauna ten gevolge van fysieke
aantasting, indien de bouwpercelen worden uitgebreid of bij de uitbreiding van
kassen, zijn dezelfde als in het concept ontwerpbestemmingsplan. Ook kunnen
licht negatieve effecten ontstaan ten gevolge van lichthinder vanuit kassen.
Behalve ten aanzien van de aspecten verdroging en vermesting treden er ten
aanzien van de effectbeoordeling dus geen verschillen op tussen het concept
ontwerpbestemmingsplan en het alternatief.
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6 . 1 . 2

Beoordeling van de milieueffecten
Tabel: Effectbeoordeling Alternatief op natuur
Criterium

Verzuring en
vermesting

Verdroging

Licht
(Glastuin-

Optische
verstoring

bouw)

(Recreatie)

Fysieke
aantasting

Natura 2000, EHS, etc.

0

0

0/-

0

0

Flora- en faunawet-

0

0

0/-

0

0/-

soorten
Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++)
6 . 1 . 3

Maatregelen

De maatregelen die genomen kunnen worden zijn dezelfde als genoemd in paragraaf 4.1, behalve ten aanzien van stikstof: het alternatief bestaat uit een
maatregel waarbij een toename van stikstofdepositie grotendeels gemitigeerd
wordt.
6 . 1 . 4

Leemten in kennis

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk
worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende, zijn er voor het beoordelen van de
milieueffecten op natuur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar.
De ruimte die de provincies bieden voor lichte toenames van de depositie in
het kader van de PAS-regeling, is per Natura 2000-gebied vastgelegd in een depositiebank. Aan deze ruimte is per Natura 2000-gebied een PAS-herstelstrategie gekoppeld, met beheersmaatregelen, die waarborgt dat, ondanks een
geringe tijdelijke toename van de depositie, er geen significant negatieve effecten op het Natura 2000-gebied optreden. Dit is in een overkoepelende landelijke Passende Beoordeling onderzocht (Passende beoordeling over het programma aanpak stikstof 2015-2021 Ministerie van Economische Zaken / Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 10 januari 2015). Bovendien is de PASwetgeving gebaseerd op een geleidelijke landelijke afname van de stikstofdepositie.
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7

P a s s e n d e

b e o o r d e l i n g

7.1

Inleiding
Bij projecten, plannen en activiteiten in of in de omgeving van een op grond
van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) beschermd gebied, moet worden beoordeeld of de ontwikkeling die is voorzien een zogenoemd “(significant) negatief effect” op het beschermde gebied kan hebben. Deze beoordeling vindt plaats in de oriëntatiefase. Wanneer hieruit blijkt dat “significant
negatieve effecten” niet uitgesloten kunnen worden, moet een passende beoordeling worden uitgevoerd.
Uit de resultaten van het voor het voorliggende planMER uitgevoerde onderzoek blijkt dat er in het concept ontwerpbestemmingsplan sprake kan zijn van
“significant negatieve effecten” op Natura 2000-gebieden door een toename
van de ammoniakdepositie. Op basis hiervan is een passende beoordeling uitgevoerd. In dit hoofdstuk is de passende beoordeling opgenomen waardoor
deze duidelijk als afzonderlijk deel in het planMER is te herkennen.
De gemeente Noordwijkerhout13 kan de resultaten van de passende beoordeling beschikbaar stellen aan het bevoegd gezag voor een beoordeling. Als in
het bestemmingsplan een regeling wordt opgenomen waarmee significant
negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand worden voorkomen,
is dit niet noodzakelijk.
Natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j
Ten aanzien van de Passende Beoordeling is de volgende tekst uit de Natuurbeschermingswet 1998 relevant:
1.

Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor
een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de
habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant
verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, ongeacht de beperkingen die terzake in het wettelijk voorschrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening:
a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en

13

Als initiatiefnemer van het bestemmingsplan Buitengebied 2016.
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b. met het op grond van artikel 19a of artikel 19b voor dat gebied vastgestelde beheerplan.
2.

Voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar
die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt
het bestuursorgaan alvorens het plan vast te stellen een passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied (artikel 19f).

3.

In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt het besluit, bedoeld in
het eerste lid, alleen genomen indien is voldaan aan de voorwaarden,
genoemd in de artikelen 19g en 19h.

4.

De passende beoordeling van deze plannen maakt deel uit van de ter
zake van die plannen voorgeschreven milieueffectrapportage.

5.

De verplichting tot het maken van een passende beoordeling bij de
voorbereiding van een plan als bedoeld in het tweede lid geldt niet in
gevallen waarin het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of
project ten aanzien waarvan reeds eerder een passende beoordeling is
gemaakt, voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen van dat plan.

6.

Het eerste tot en met derde lid en het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1,
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

In de passende beoordeling worden de volgende vragen beantwoord:
1.

Kunnen de ontwikkelingen die het nieuwe bestemmingsplan mogelijk
maakt, gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor de Natura 2000gebieden in het plangebied en de directe omgeving, de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in die gebieden verslechteren of een significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen?

2.

Indien dergelijke effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten:
Is het mogelijk de invulling van het bestemmingsplan zodanig te kiezen
dat significant negatieve gevolgen kunnen worden voorkomen?

De voorliggende passende beoordeling is mede gebaseerd op de beschikbare
informatie over de Natura 2000-gebieden.
Referentiesituatie
Op grond van de Nbw 1998 is elke handeling, die de natuurlijke kenmerken van
een Natura 2000-gebied aantast, verboden. Daarom moeten effecten van een
plan of project in beeld komen. Het ligt voor de hand deze effecten in beeld
te brengen door te kijken wat het plan of project wijzigt aan de huidige situatie. Vervolgens wordt gekeken wat deze effecten, in cumulatie met andere
plannen of projecten betekenen voor de instandhoudingsdoelstellingen voor
het betreffende Natura 2000-gebied. De vergelijkingsbasis voor de passende
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beoordeling is dus niet dezelfde als de referentiesituatie bij de andere milieuonderdelen in het planMER, omdat in de passende beoordeling de autonome
ontwikkeling niet meegenomen wordt14.
Binnen de gemeentegrens van Noordwijkerhout is een klein deel van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid gelegen. Binnen een straal van 20 km rond
het plangebied liggen verder de Natura 2000-gebieden Coepelduynen (op ca.
2 km afstand), Meijendel & Berkheide (op ca. 7 km afstand), De Wilck (niet besproken, op ca. 18 km afstand en Noord-Hollands Duinreservaat, niet besproken op ca. 18 kilometer afstand). Figuur 7.1 geeft een overzicht van de ligging
van Natura 2000-gebieden binnen en direct rond de gemeente Noordwijkerhout.

Figuur 7.1. Kaart met ligging Natura 2000-gebieden binnen en rond
de gemeente Noordwijkerhout (rood omlijnd)

Buiten het plangebied wordt de invloed van het bestemmingsplan op de volgende stikstofgevoelige15 Natura 2000-gebieden die gelegen zijn binnen een
straal van 30 kilometer rond het plangebied niet op voorhand onmogelijk geacht. Deze Natura 2000-gebieden zijn opgenomen in tabel 7.1.
In deze Passende Beoordeling is een omschrijving van de Natura 2000-gebieden
opgenomen die in een zone van 15 km om het bestemmingsplangebied liggen.
De gebiedsbeschrijvingen zijn opgesteld op basis van de aanwijzingsbesluiten

14

15

Veel gestelde vragen over de Passende beoordeling en bestemmingsplannen buitengebied,
Commissie voor de m.e.r., 28 september 2012.
http://pas.natura2000.nl/pages/pas-gebieden.aspx
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en omvatten waar van toepassing een overzicht van de aangewezen soorten en
habitattypen, de geohydrologie van het gebied met eventuele herstelmaatregelen, de ecohydrologie met knelpunten en oplossingen. Uiteraard kunnen ook
verder weg gelegen gebieden beïnvloed worden. De verder weg gelegen Natura
2000-gebieden zijn niet uitgebreid beschreven. Voor de effectbeoordeling
maakt het niet uit of er significante effecten optreden op 5 of op 10 kilometer
afstand. In beide gevallen is het bestemmingsplan niet uitvoerbaar. De verder
weg gelegen gebieden zijn niet beschreven maar worden wel in de effectbeoordeling betrokken.
Voor de meeste Natura 2000-gebieden binnen het onderzoeksgebied ligt de
stikstofdepositie in de bestaande situatie al aanzienlijk boven de kritische depositiewaarde van het meest gevoelige habitattype 16. Dit geldt ook voor het
Natura 2000-gebied dat in de gemeente zelf ligt: Kennemerland-Zuid. Het
grootste deel van de depositie is overigens afkomstig uit emissie vanuit andere
gemeenten. De huidige achtergronddepositie in Noordwijkerhout bedraagt gemiddeld rond de 1.500 mol N/ha/jaar (RIVM, 2015), zie figuur 7.2.

Figuur 7.2. Achtergronddepositie stikstof 2014 (Bron RIVM, 2015)

16
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RIVM, Grootschalige depositiekaarten Nederland, Totaal stikstof (Ntot) 2015.
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Tabel 7.1: Kritische Depositie Waarden (KDW) in mol N/ha/jaar van de meest gevoelige habitattypen in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. (bron: Van Dobben, H.F. en A. van Hinsberg,
200831)
Natura 2000-gebieden

Habitattype

KDW

Depositie huidig

Noordhollands Duinreservaat

(H2130 B)

714

0,13

Polder Westzaan

(H2130 B)

714

0,11

Ilperveld, Varkensland Oostzanerveld & Twiske

(H7140B)

714

0,06

Kennemerland-Zuid

H2130 B)

714

218,13

De Coepelduynen

H2130A

1071

0,57

De Wilck

VR
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Meijendel & Berkheide

H2130B

714

0,28

Westduinpark Papendal

H2130B

714

0,07

De agrarische bedrijfstak draagt voor een belangrijk deel bij aan de stikstofdepositie door de emissie van ammoniak. Ammoniak is een verbinding van stikstof
(het element dat bijdraagt aan de verzuring en vermesting) en waterstof. Op
basis hiervan is voor het planMER onderzoek uitgevoerd naar de ammoniakemissie en -depositie van de veehouderijbedrijven in het bestemmingsplangebied.

7.2

Referentiesituatie
Hierna wordt een beschrijving gegeven van de omliggende Natura 2000gebieden.
7 . 2 . 1

Kennemerland-Zuid

Kennemerland-Zuid is op 7 december 2004 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Het gebied is op 25 april 2013 door de staatssecretaris van het ministerie
van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Het bevoegd gezag voor het gebied, de provincie Noord-Holland, is in 2012 gestart
met het beheerplanproces. De verwachting is dat in de loop van 2015 het
beheerplan in concept gereed is. Er is reeds een rapport gereed waarin de huidige activiteiten in en om het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid worden
beoordeeld op negatieve effecten op door Natura 2000 beschermde natuur.
Stikstofemissie/-depositie is niet meegenomen in het huidige gebruik aangezien dit in de Programmatische Aanpak wordt meegenomen. De conclusie van
het rapport is dat alle huidige activiteiten zonder beperkingen doorgang kunnen vinden. Het gaat om het natuurbeheer, de recreatie en de waterwinning in
het gebied en het diverse gebruik rondom het gebied, zoals de landbouw. Deze
activiteiten hebben niet geleid tot achteruitgang van de beschermde natuur
sinds de aanwijzing van het Natura 2000-gebied in 2004 en kunnen daarom gewoon worden voortgezet (Grontmij, 2013).
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Kennemerland-Zuid is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het
Noordzeekanaal. Het is een reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied,
dat grotendeels bestaat uit kalkrijke duinen. De overgang tussen de kalkrijke
jonge duinen en ontkalkte oude duinen ligt ter hoogte van Zandvoort. Dit levert een soortenrijke en kenmerkende begroeiing op, met duinroosvegetaties
in het open duin, duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, plasjes,
goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen van duinbossen. Vegetaties van
vochtige en natte duinvalleien komen met name voor ten zuiden van Zandvoort, waarvan het Houtglob het best ontwikkelde kalkrijke, natte duinvallei
is. Het areaal kalkrijk duingrasland is vooral rondom Zandvoort groot. Hier komen voorbeelden van het zeedorpenlandschap voor. De oudere duinen van het
zuidoostelijk gedeelte herbergen goed ontwikkeld kalkarm duingrasland. Ook
zijn er in het zuidelijke puntje en ter hoogte van Zandvoort paraboolduincomplexen aanwezig. Het Kennemerstrand is de enige locatie langs de Hollandse
vastelandsduinen waar een jonge strandvlakte met embryonale duinen en een
uitgestrekte oppervlakte met kalkrijke duinvalleien aanwezig is. Aan de binnenduinrand zijn diverse landgoederen aanwezig. Hier is een aantal oude buitenplaatsen gelegen, dat voor een aanzienlijk deel bebost is met naaldbos en
loofbos, waaronder oude bossen met rijke stinzeflora (ministerie van EZ).
Het Natura 2000-gebied omvat (delen van) vier voormalige beschermde natuurmonumenten: Duinen bij Overveen, Duinen tussen Zandvoort en Aerdenhout, Duinen bij Vogelenzang en Huis te Manpad. Ingevolge artikel 15a, derde
lid, Natuurbeschermingswet 1998, heeft de bescherming van dat deel van het
gebied, dat zijn status als beschermd natuurmonument heeft verloren, mede
betrekking op de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de
ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis
van het gebied zoals bepaald in het van rechtswege vervallen besluit. Het deel
van Natura 2000-gebied binnen de gemeentegrens heeft betrekking op het
voormalig beschermde natuurmonument Duinen Vogelenzang.
In tabel 7.2 is een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid per zogenoemde habitattype en habitatsoort opgenomen.
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Tabel 7.2: Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid (bron: Essentietabel Kennemerland-Zuid, ministerie van EZ)
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Tabel 7.3: Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof toegepast op habitattypen
van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid (Bron: Van Dobben en Hinsberg, 2013)
Habitattypen

Kritische

depositiewaarde

(Mol/N/ha/j)
H2110

Embryonale duinen

1.429

H2120

Witte duinen

1.429

H2130A

Grijze duinen (kalkrijk)

1.071

H2130B

Grijze duinen (kalkarm)

714

H2130C

Grijze duinen (heischraal)

714

H2150

Duinheiden met struikhei

1.071

H2160

Duindoornstruwelen

2.000

H2170

Kruipwilgstruwelen

2.286

H2180Abe

Duinbossen (droog)

1.071

H2180Ao

Duinbossen (droog)

1.429

H2180B

Duinbossen (vochtig)

2.214

H2180C

Duinbossen (binnenduinrand)

1.786

H2190A

Vochtige duinvalleien (open water)

2.143

H2190B

Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

1.429

H2190C

Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

1.071

H2190D

Vochtige duinvalleien (hoge moe-

>2.400

rasplanten)
Groen = minder/niet gevoelig
Geel = gevoelig
Rood = zeer gevoelig

Aan het deel van het Natura 2000-gebied dat binnen de gemeentegrens ligt, is
onder meer het habitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) toegekend. Zoals
uit bovenstaande tabel blijkt is dit habitattype zeer gevoelig voor stikstofdepositie. De bestaande achtergronddepositie van stikstof ligt voor het gehele Natura 2000-gebied boven de 1.000 Mol/N/ha/j. Op sommige delen die dicht bij
het plangebied zijn gelegen, is de depositie iets hoger dan 1500 mol N/ha/jaar
(zie figuur 7.3).
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Figuur 7.3. Habitattypen- en overschrijdingskaart KennemerlandZuid, Ster: Plangebied, (Bron Royal Haskoning, 2013)
7 . 2 . 2

Coepelduynen

De Coepelduynen omvatten de smalle strook kustduinen tussen Katwijk en
Noordwijk. Het relatief kleine gebied is van bijzondere waarde omdat er op
grote schaal goed ontwikkeld, kalkrijk duingrasland voorkomt dat kenmerkend
is voor het zeedorpenlandschap. Andere habitattypen nemen in het gebied een
marginale plaats in. De Coepelduynen bestaan uit een zeereep met daarachter
een reeks van jonge paraboolduinen. Het duingebied, van oudsher sterk beïnvloed door menselijk gebruik vanuit de nabijgelegen vissersdorpen Katwijk en
Noordwijk, is een klassiek voorbeeld van een zeedorpenlandschap met een
fijnschalig mozaïek van open en gesloten grasland. Activiteiten als de aanleg
van akkertjes, het kappen van hout, het weiden van vee en het drogen en boe-
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ten van netten leidden tot een lichte verrijking met voedingsstoffen en plaatselijk ook tot verstuivingen, waarbij kalkrijk zand aan het oppervlak kwam.
De Coepelduynen zijn geselecteerd onder de Habitatrichtlijn vanwege de graslanden van het prioritaire habitattype Grijze duinen (kalkrijk). Over grote oppervlakten komen hier de twee belangrijkste vegetatietypen van het zeedorpenlandschap voor, de associaties Sileno-Tortuletum rura liformis en Anthyllido-Silenetum. Het Sileno-Tortuletum is een relatief open grasland op kalkrijk
zand met in de Coepelduynen onder meer kegelsilene (Silene conica), knolbeemdgras (Poa bulbosa), kandelaartje (Saxifraga tridactylites), Liggende asperge (Asparagus officinalis subsp. prostrata), Ruw gierstgras (Milium vernale),
opvallend veel duinaveruit (Artemisia campestris subsp. maritima), en hier en
daar de zeldzame blauwe bremraap (Orobanche purpurea).
Tabel 7.4: Essentietabel Coepelduynen
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Figuur 7.4. Habitattypen- en
(Bron Royal Haskoning, 2013)

overschrijdingskaart

Coepelduynen

Vochtige duinvalleien zijn zeldzaam in het gebied. Een voorbeeld is de vallei
Guytendel die in het verleden als akker in gebruik is geweest en daarna is
dichtgegroeid met Duinriet (Calamagrostis epigejos). Omdat de Coepelduynen,
in tegenstelling tot veel andere duingebieden, weinig met struweel is begroeid, vinden we hier nog steeds een goed ontwikkelde broedvogelbevolking
van relatief open duin. Kenmerkende soorten zijn wulp, veldleeuwerik, roodborsttapuit, kneu en de in ons land sterk achteruitgaande tapuit. Een broedplaats van de nog zeldzamere kuifleeuwerik was nog tot in de 21de eeuw
bezet, maar bleek in 2003 verlaten. Zoals uit figuur 7.4 blijkt, ligt voor veel
habitattypen ook hier de achtergronddepositie voor stikstof boven de kritische
depositiewaarde.
7 . 2 . 3

Meijendel en Berkheide

Meijendel en Berkheide bestaat uit een brede duinstrook met een gevarieerd
en uitgestrekt, kalkrijk duinlandschap, dat reliëfrijk en landschappelijk zeer
afwisselend is. Het zuidelijke deelgebied Meijendel is een relatief laag gelegen
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gebied met grote 'uitgestoven duinvlakten', dat in het zuidelijk deel minder
reliëfrijk is. In het noordelijke deelgebied Berkheide liep het zand vast in de
oorspronkelijk natte stroombedding van de oude Rijn. Het is gevormd door
overstuiving van oude duinen, waardoor het een relatief hooggelegen duinmassief is. Hier is de kweldruk dan ook groter dan in Meijendel. Het landschap
heeft een kenmerkende opbouw van evenwijdige duinenrijen met opeenvolgende hoge paraboolduinen en moerassige laagten met struweel, waarin grote
valleien liggen zoals Kijfhoek, Bierlap en de vallei Meijendel. Dit zijn duinakkers die nu vooral uit bos bestaan; het gebied kent dan ook een aantal goed
ontwikkelde bostypen. Plaatselijk, zoals in de Libellenvallei, komen soortenrijke duinvalleibegroeiingen voor. Na grootschalig herstel van een aantal valleien
bij de Wassenaarse Slag, breiden deze begroeiingen zich uit. In Berkheide is,
met name in de buurt van Katwijk, een groot areaal goed ontwikkeld kalkrijk
duingrasland aanwezig, ontstaan door het eeuwenlange menselijke gebruik van
het zogenaamde zeedorpenlandschap.
Tot de belangrijkste natuurwaarden in het gebied behoren de duingraslanden
en de vochtige duinvalleien. Wat het eerste betreft: deze worden in de afzonderlijke landschappen in verschillende hoedanigheid aangetroffen. Een centrale rol wordt daarbij ingenomen door het soortenrijke Taraxaco Galietum veri,
dat in de duinen van Meijendel en Berkheide bijzonder veel zeldzame duinpaardenbloemen herbergt en als grote bijzonderheid de fraaie Kruisbladgentiaan. Deze associatie gedijt het best op wat vlakkere delen van het duin, die
droog tot iets vochtig zijn, betrekkelijk kalkrijk en bij voorkeur worden begraasd door konijnen. Eveneens soortenrijk zijn de graslanden van het Anthyllido Silenetum en het Sileno-Tortuletum ruraliformis, die beide het best ontwikkeld zijn in het zeedorpenlandschap. Het Anthyllido-Silenetum, dat samen
met het Taraxaco-Galietum deel uitmaakt van het verbond Polygalo-Koelerion,
groeit optimaal op kalkrijke noordhellingen en staat wel bekend als het 'kalkgrasland van de duinen'.
De toename van waterpartijen en bijbehorende moerasvegetatie in het duin
reflecteert zich in een sterke toename van moeras- en watervogels. De watervogels als dodaars, geoorde fuut, fuut, kuifeend en slobeend hebben vanaf begin van de jaren negentig van de vorige eeuw weer een belangrijk deel van de
winst in moeten leveren. Recente nieuwkomers zijn aalscholver en blauwborst.
Van de aalscholver, die zich in 1991 in Meijendel vestigde, zijn inmiddels enkele honderden paren aanwezig. De Blauwborst vestigde zich vanaf het begin van
de jaren 1990 en is nu met enige tientallen paren vertegenwoordigd. In het
broedseizoen van 2006 werden zowel van roerdomp als van de zeldzame woudaap een territorium in Meijendel opgemerkt. De krooneend lijkt eveneens vaste voet aan de grond te krijgen, al gaat het vooralsnog om slechts enkele paartjes. Door begrazing van moerasvegetatie heeft een deel van de gewone moerasvogels, zoals kleine karekiet, bosrietzanger en rietgors, het moeilijk. Zoals
uit figuur 7.5 blijkt, ligt voor veel habitattypen ook hier de achtergronddepositie voor stikstof boven de kritische depositiewaarde.
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Figuur 7.5. Habitattypen- en overschrijdingskaart
Berkheide (Bron Royal Haskoning 2013)

Me ijendel
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Tabel 7.5 Essentietabel Meijendel & Berkheide

7.3

Omschrijving van de milieueffecten
7 . 3 . 1

Algemeen

Hierna is op basis van een onderbouwing uiteengezet welke effecten plaats
kunnen vinden.
Landbouw
Het concept ontwerpbestemmingsplan biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor
de agrarische bedrijfstak met mogelijk negatieve effecten op de Natura 2000gebieden. De meeste Natura 2000-gebieden zijn meer of minder gevoelig voor
verzuring, vermesting en verdroging. Aan verzurende en vermestende depositie
(hoofdzakelijk ammoniak) wordt in deze passende beoordeling ruim aandacht
gegeven. Omdat de milieueffecten van ammoniak over een grote afstand kunnen plaatsvinden, kunnen deze ook buiten het bestemmingsplangebied plaatsvinden. Vooralsnog worden milieueffecten tot op een afstand van 30 km buiten
het plangebied verwacht. Ook verdrogingseffecten kunnen optreden door bijvoorbeeld het wijzigen van het slotenpatroon en/of het aanbrengen van drainage.
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Lichthinder ten gevolge van glastuinbouw
Het concept ontwerpbestemmingsplan gaat uit van een beperkte uitbreiding
van de bestaande glastuinbouwbedrijven (zie hoofdstuk 2). Kassen kunnen ongewenste lichtuitstraling geven hetgeen negatieve effecten op vogels en
vleermuizen kan hebben. Bedacht moet worden dat bij de bestaande glastuinbouwbedrijven er al sprake is van een zekere verstoring door licht. De voor
licht gevoelige soorten zullen deze plekken daarom mijden. Langs de randen
van het Natura 2000-gebied komen geen glastuinbouwbedrijven voor. Bovendien zijn de habitattypen en de doelsoorten niet erg gevoelig voor licht. Dit
geldt niet voor de meervleermuis, maar deze soort is in het deel van het Natura 2000-gebied, dat in de gemeente is gelegen en het deel dat aan de gemeente grenst, niet te verwachten. Deze soort komt met name veel noordelijker
voor, in het infiltratiegebied. De soort foerageert boven de grotere waterpartijen. De aanwezige broedvogels zijn niet in belangrijke mate gevoelig voor
licht. Vanwege het feit dat de glastuinbouwbedrijven niet in of aan het Natura
2000- gebied liggen en dat gevoelige fauna (meervleermuis) hier niet aanwezig
is, zijn geen negatieve effecten ten gevolge van glastuinbouw op Natura 2000
instandhoudingsdoelstellingen te verwachten.
Recreatie
Het bestemmingsplan bevat het bungalowpark Dunimar. Kleinschalig kamperen
wordt in de gemeente niet toegelaten. Het plan voorziet wel in een toename
van het aantal recreatiebungalows. Een geringe toename van de dagrecreatie
in Natura 2000-gebieden kan daarvan het gevolg zijn (toename van optische
verstoring). In een apart onderzoek is aangetoond dat de geplande uitbreiding
van het bungalowpark Dunimar geen significant negatieve effecten zal hebben
op Het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid en ook niet op andere Natura
2000-gebieden (Voortoets Natuurbeschermingswet Uitbreiding Landal Dunimar
Noordwijkerhout, BügelHajema Adviseurs, 2015). In de natuurgebieden wordt
de recreatie geleid via paden, waardoor de betredingsdruk op kwetsbare habitattypen niet zal toenemen. Verder wordt er geen recreatieve infrastructuur
aangelegd en zullen in fysieke zin de Natura 2000-gebieden onaangetast blijven. Het bestemmingsplan maakt verder geen recreatieve ontwikkelingen mogelijk rond de Natura 2000-gebieden. Negatieve effecten vanwege een lichte
toename van dagrecreatie zijn derhalve niet te verwachten.
Overige storingsfactoren
De effectenindicator van het Ministerie van Economische Zaken onderscheidt
ten aanzien van Natura 2000-gebieden 19 storingssoorten. Enkele storingsfactoren zoals optische verstoring en verstoring door licht zijn hierboven reeds
behandeld. De storingsfactoren verdroging en vermesting worden in de volgende paragrafen uitvoerig behandeld. De overige storingsfactoren zijn in het kader van het bestemmingsplan buitengebied niet aan de orde: ten gevolge van
het bestemmingsplan vinden geen oppervlakteverlies, versnippering, verzoeting, verzilting, verandering in de waterhuishouding (anders dan verdroging),
trillingen, mechanische effecten en veranderingen van de populatiedynamiek
plaats. Deze storingsfactoren worden daarom niet verder behandeld.

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 30 juni 2016

135

7 . 3 . 2

Stikstofdepositie

Door de uitbreidingsmogelijkheid van de veehouderijbedrijven in het bestemmingsplangebied kan er sprake zijn van een toename van het aantal stuks vee
in het plangebied. Hierdoor is er ook sprake van een toename van de ammoniakemissie. In geringe mate kan de ammoniakemissie ook toenemen ten gevolge
van uitbreiding van de glastuinbouw. Dit heeft te maken met de uitstoot van
verwarmingsinstallaties. Omdat de ammoniakdepositie sterk samenhangt met
de ammoniakemissie is er ook sprake van een toename van de depositie, ook in
Natura 2000-gebieden.
Voor het planMER is onderzoek uitgevoerd naar de ammoniakemissie en –depositie van de veehouderijbedrijven in het bestemmingsplangebied. Hierbij is gebruik gemaakt van het rekenmodel Aerius. De ammoniakemissie is bepaald op
basis van de in de bijlage van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)
en/of de in bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) opgenomen
ammoniakemissiefactoren per veesoort. De uitgangspunten van het onderzoek
zijn in paragraaf 2.4 opgenomen.
De toename van de ammoniakdepositie in het concept ontwerpbestemmingsplan in vergelijking met de huidige situatie is in onderstaande tabel weergegeven. In bijlage 1 van dit MER is de Aerius-berekening opgenomen.
Natura 2000-gebieden

Depositie

Depositie

Toename

Huidige situatie

Concept Ontwerp

(worst case)

Noordhollands Duinreservaat

0,13

0,19

0,06

Polder Westzaan

0,11

0,17

0,06

Ilperveld, Varkensland Oost-

0,06

0,09

0,03

zanerveld & Twiske
Kennemerland-Zuid

218,13

254,19

36,06

De Coepelduynen

0,57

1,17

0,60

De Wilck

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Meijendel & Berkheide

0,28

0,55

0,27

Westduinpark Papendal

0,07

0,12

0,05

Conclusie ammoniakdepositie
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, kan de toename van ammoniakdepositie op
Natura 2000-gebieden groot zijn. Voor de gemeente Noordwijkerhout betreft
het vooral Kennemerland-Zuid waar de toename 36,06 mol N/ha/jaar
bedraagt. In de Meijendel en Berkheide, Coepelduynen, Noord-Hollands Duinreservaat en polder Westzaan is de toename veel geringer namelijk 0,06 tot
0,27 mol N/ha/jaar. In al deze gebieden is de achtergronddepositie hoger dan
de kritische depositiewaarde van het meest gevoelige habitattype. Dit betekent dat elke toename van depositie op deze Natura 2000-gebieden een "significant negatief effect" kan hebben. In het kader van de per 1 juli 2015 ingevoerde PAS-regeling is ook in de overbelaste gebieden een toename van 0,05
mol N/ha/jaar toelaatbaar. Daarboven zijn deposities niet zonder meer toe-
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laatbaar. Deposities tussen de 0,05 mol en de 1 mol dienen te worden gemeld
bij de provincie. Bij deposities boven de 1 mol dient een Nb-wetvergunning te
worden aangevraagd. In beide gevallen is niet op voorhand zeker of depositietoenames boven de 0,05 mol kunnen worden gehonoreerd. Voor de gebieden
Kennemerland-Zuid, Meijendel en Berkheide, Coepelduynen, Noord-Hollands
Duinreservaat en polder Westzaan kunnen significante effecten ten gevolge
van stikstofdepositie niet op voorhand worden uitgesloten. Voor de overige gebieden (ook de niet genoemde verder weg gelegen Natura 2000-gebieden) is
gebleken dat de maximale toename beneden de 0,05 mol ligt. Daar treden dus
geen significant negatieve effecten op.
7 . 3 . 3

Hydrologie in relatie tot bodemingrepen

Vaak hebben waterschappen en/of provincies zones van hydrologische beïnvloeding opgenomen rond Natura 2000-gebieden. Maatregelen in een bepaald
gebied kunnen invloed hebben op het naastliggende gebied. Als tegenstrijdige
belangen naast elkaar voorkomen, kan de invloed ongewenst zijn. Zo kan door
vernattingsmaatregelen in het natuurgebied vernattingsschade ontstaan in het
naastgelegen landbouwgebied of kunnen wegen of woningen in het natuurgebied grondwateroverlast krijgen. Ook kan de aanleg van drainage in een landbouwperceel leiden tot ongewenste verlaging van de grondwaterstand in het
naastgelegen natuurgebied. Dit wordt hydrologische beïnvloeding genoemd.
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De breedte van de hydrologische beïnvloedingszone kan variëren en is afhankelijk van bodemopbouw en oppervlaktewaterstructuur. Over het algemeen bepaalt het waterschap de breedte van de hydrologische beïnvloedingszones.
Voor wat betreft het aanbrengen van drainage, het wijzigen van greppelsystemen of andere diepe grondwerkzaamheden, kan er sprake zijn van significant negatieve effecten die kunnen optreden in de binnen het plangebied gelegen of aangrenzende Natura 2000-gebieden. Voor het Natura 2000Kennemerland-Zuid is reeds aangegeven dat dit gebied gevoelig is voor verdroging. Ten aanzien van diepe grondwerkzaamheden zoals hierboven genoemd,
in een zone rond dit Natura 2000-gebied, kunnen significant negatieve effecten
niet op voorhand worden uitgesloten.
7 . 3 . 4

Beoordeling van de

milieueffecten

In onderstaande tabel is de beoordeling van de effecten opgenomen.
Tabel: Effectbeoordeling Natura 2000
Criterium

Verzuring en vermesting

Hydrologie

Glastuinbouw

Recreatie

concept ontwerpbe-

(verdroging)

(licht)

(optische

stemmingsplan

verstoring)

Natura 2000
instandhoudingsdoelen

-

0/-

0

0

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++)

7.4

Maatregelen en alternatief
In het concept ontwerpbestemmingsplan is sprake van een toename van de
verzuring en vermesting in Natura 2000-gebieden door de toename van de ammoniakemissie en -depositie van de veehouderijbedrijven. Deze effecten zijn
als negatief beoordeeld. Door de ammoniakemissie van de bedrijven te beperken, kan de verzuring en vermesting worden voorkomen. Hiervoor kan in overweging worden genomen om in het bestemmingsplan regels op te nemen op
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grond waarvan de ammoniakemissie van de bedrijven wordt vastgesteld en het
gebruik van gronden en bouwwerken hieraan te koppelen. Belangrijk hierbij is
dat de ammoniakemissie zo wordt vastgesteld dat er door de emissie van de
bedrijven samen niet sprake is van een (significant) negatief effect.
Genoemde maatregelen hebben geleid tot het alternatief (zie hoofdstuk 5). In
dit alternatief is slechts een zeer beperkte toename van stikstof mogelijk. Dat
betekent dat met dit alternatief geen significant negatieve effecten op Natura
2000-gebieden op kunnen treden. Deze regeling sluit namelijk aan bij de op
1 juli 2015 ingevoerde PAS-wetgeving. Deze regeling is in een overkoepelende
landelijke Passende Beoordeling onderzocht (Passende beoordeling over het
programma aanpak stikstof 2015-2021 Ministerie van Economische Zaken/ Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 10 januari 2015). Tevens zijn in dit alternatief maatregelen opgenomen om negatieve effecten van verdroging tegen te
gaan: In een zone van 1000 meter rond het Natura 2000-gebied KennemerlandZuid mag het sloot- en greppelpatroon niet worden gewijzigd. Tevens mag er
geen nieuwe drainage worden aangelegd en is diepploegen niet toegestaan.
Met deze maatregelen worden significant negatieve effecten op Natura 2000gebieden ten aanzien van verdroging voorkomen.
Dit alternatief is daarmee een uitvoerbaar alternatief.

7.5

Leemten in kennis
Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk
worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de
milieueffecten op de natuur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een
beoordeling op hoofdlijnen is in beginsel voldoende informatie beschikbaar.
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat uit de omschrijving van de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft de verzuring en
vermesting blijkt dat effecten (van een toename) van de ammoniakemissie
over grote afstand nog zijn waar te nemen. Dit betekent dat deze effecten
door activiteiten op grond van andere plannen en projecten buiten het bestemmingsplangebied, zoals bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van
andere gemeenten in de omgeving, versterkt of verzwakt kunnen worden.
Vaak zullen dergelijke bestemmingsplannen overeenkomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische bedrijfstak bieden als het bestemmingsplan
Buitengebied 2016 van de gemeente Noordwijkerhout. Hierdoor is er in beginsel in de betreffende bestemmingsplannen waarschijnlijk ook een toename van
de ammoniakemissie mogelijk. De effecten van het concept ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft de verzuring en vermesting zullen door de activi-
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teiten op grond van deze bestemmingsplannen waarschijnlijk dan ook eerder
versterkt worden dan verzwakt.
In het concept ontwerpbestemmingsplan is er echter al sprake van een "significant negatief effect" op Natura 2000-gebieden door de toename van de ammoniakemissie in het bestemmingsplangebied, op basis waarvan het milieueffect
van het concept ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft verzuring en vermesting als negatief is beoordeeld. Nu wordt dit effect door de ammoniakemissie van andere activiteiten op grond van de bestemmingsplannen voor het
landelijk gebied van andere gemeenten mogelijk versterkt, maar voor de beoordeling van het effect maakt dit geen verschil: er blijft sprake van een "significant negatief effect" dat als negatief wordt beoordeeld.

140

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 30 juni 2016

8

S a m e n v a t t i n g ,
c o n c l u s i e s

e n

v e r -

a n t w o o r d i n g

8.1

Samenvatting van de milieueffecten
Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de verwachte effecten.
Natuur

Concept ontwerpbestemmingsplan

Effecten op Natura 2000-gebieden


Stikstofdepositie

0



Andere effecten

0

Effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en andere natuurgebieden


Stikstofdepositie



Andere effecten

0
0

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde soorten


Stikstofdepositie



Fysieke aantasting

0/0/-

Landschap
Effecten op de structuur van het landschap

-

Cultuurhistorie
Effecten op de cultuurhistorische waarde

0/-

Archeologie
Effecten op de archeologische verwachtingswaarde

0/-

Geur
Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie

0

Water en Bodem
Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit.

0/-

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit.

0/-

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit.
Risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlaktewater
Effecten op de bodemkwaliteit

0
0/0

Verkeer
Verandering van verkeersintensiteiten

0/-

Verandering in de verkeersveiligheid

0/-
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Luchtkwaliteit
Toe/afname knelpunten fijnstof t.g.v. wegverkeer

0

Toe/afname knelpunten fijnstof bedrijfsvoering

0

Geluid
Toe/afname aantal geluidgehinderden

0/-

Gezondheid
Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen

0

8.2

Conclusies en aanbevelingen
Het alternatief worst case concept ontwerpbestemmingsplan kan voor de aspecten natuur en landschap leiden tot negatieve effecten. Voor natuur wordt
dit met name veroorzaakt door de uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderijen. Een maximale uitbreiding van de twee veehouderijbedrijven kan leiden tot een toename van de stikstofemissie die zodanig is, dat significant negatieve effecten op het nabij gelegen Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid
niet kunnen worden uitgesloten. Voor landschap worden de effecten veroorzaakt door de bouwmogelijkheden binnen de vigerende bestemmingsplannen.
De effecten op natuur zijn in het ontwerpbestemmingsplan veel minder aanwezig. Het opnemen van een maximaal toegestane ammoniakemissie per veehouderij en het opnemen van een hydrologische beschermingszone in het ontwerpbestemmingsplan zorgen ervoor dat de effecten in beschermde natuurgebieden niet meer negatief zijn. Dit blijkt ook uit de Passende beoordeling in
hoofdstuk 6. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is het bestemmingsplan daarmee uitvoerbaar. Het ontwerpbestemmingsplan kan nog wel effecten hebben op beschermde soorten. De opgenomen voorwaarden in wijzigingsbevoegdheden, alsmede de eisen van de Flora- en faunawet voorkomen
evenwel dat deze effecten daadwerkelijk optreden.

8.3

Monitoring en evaluatie
Conform de Wet Milieubeheer dient het bevoegd gezag bij een besluit, waarvoor een plan-m.e.r.-procedure is doorlopen, een evaluatieprogramma op te
zetten en uit te (laten) voeren. Het MER dient een aanzet tot een dergelijk
evaluatieprogramma te bevatten. Geadviseerd wordt om periodiek te bezien
op welke wijze de ontwikkelingen in de landbouw plaatsvinden. Mocht er sprake zijn van forse afwijkingen ten opzichte van de aannames in dit planMER dan
is het wenselijk om te evalueren in hoeverre het beleid en het bestemmingsplan moeten worden bijgesteld.
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Voorgesteld wordt om in ieder geval elke twee jaar te bezien of de punten van
nuancering, die in de vorige paragraaf zijn benoemd ook daadwerkelijk optreden. Bij grotere afwijkingen kan zo nodig bijgestuurd worden. Overigens is in
sommige concrete gevallen van uitbreiding van agrarische bedrijven sprake van
een plicht om een Besluit-m.e.r. op te stellen. Aan de hand van de bij een
dergelijk BesluitMER vereiste concretere en specifiekere informatie, kan worden geverifieerd of de in dit planMER gehanteerde uitgangspunten en uitkomsten correct zijn geweest. Indien dat niet het geval blijkt te zijn, dan dient te
worden besproken of dat nog moet leiden tot een aanpassing van beleid en bestemmingsplan.
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B i j l a g e

Bijlage 1: Aerius-berekening

Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Emissie
Depositie natuurgebieden
Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
RbHCKCTzJkKN (29 januari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

gemeente Noordwijkerhout

Buitengebied, nvt nvt

Omschrijving

AERIUS kenmerk

PlanMER Noordwijkerhout

RbHCKCTzJkKN

Datum berekening

Rekenjaar

29 januari 2016, 15:01

2015

Totale emissie

Depositie
Hectare met
hoogste projectverschil (mol/ha/j)

Toelichting

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

8.330,32 kg/j

59,61 ton/j

51,28 ton/j

NH3

2.289,46 kg/j

3.654,73 kg/j

1.365,27 kg/j

Natuurgebied

Provincie

Kennemerland-Zuid

Zuid-Holland

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

223,12

261,96

+ 38,84

PlanMER Noordwijkerhout
vergelijking
Huidige situatie/Worst case situatie
agrarische bedrijven inclusief glastuinbouw en uitbreiding glastuinbouw en Dunimar

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

K 2.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; paarden in opfok (jonger dan
3 jaar)) (Overig)

Situatie 1
Situatie 2

Bron 1
93026, 473045
5,0 m
0,0 mw
477,30 kg/j

Aantal Stof
dieren

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

90 NH3

5,000

450,00 kg/j

13 NH3

2,100

27,30 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Situatie 1
Situatie 2

Bron 2
92625, 475840
5,0 m
0,0 mw
375,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

375,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

125,00 kg/j

75 NH3

Bron 3
92820, 475389
5,0 m
0,0 mw
125,00 kg/j

Aantal Stof
dieren

25 NH3
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

A 1.100

overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

A 3.100

overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Emissie

86 NH3

13,000

1.118,00 kg/j

44 NH3

4,400

193,60 kg/j

Bron 5
94313, 476273
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie
357,60 kg/j

Naam

Bron 6
94905, 476046
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

703,80 kg/j

Naam

Bron 7
94990, 476263
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Situatie 1
Situatie 2

Emissiefactor
(kg/dier/j)

NOx

Locatie (X,Y)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Bron 4
96536, 478861
5,0 m
0,0 mw
1.311,60 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

386,20 kg/j

Naam

Bron 9
95059, 475168
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.055,50 kg/j

Naam

Bron 10
94667, 474850
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

588,20 kg/j

Naam

Bron 11
94413, 476395
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.657,50 kg/j

Naam

Bron 12
94915, 476236
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 8
95058, 475257
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

291,80 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

517,00 kg/j

Naam

Bron 14
92301, 474728
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.131,80 kg/j

Naam

Bron 15
93751, 476226
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

457,50 kg/j

Naam

Bron 16
94498, 474644
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 13
94550, 474199
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.176,00 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

204,0 NOx
NH3

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

240,0 NOx
NH3

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Emissie

2,13 kg/j
< 1 kg/j

Bron 18
95939, 478528
2,5 m
0,0 mw
1,64 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Naam

Soort

Bron 17
95967, 478580
2,5 m
0,0 mw
2,13 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

1,64 kg/j
< 1 kg/j

Bron 19
95909, 478451
2,5 m
0,0 mw
1,82 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

120,0 NOx
NH3

Emissie

1,82 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Bron 20
95982, 478475
2,5 m
0,0 mw
1,83 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

120,0 NOx
NH3

Emissie

1,83 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Situatie 2

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 2

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

K 2.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; paarden in opfok (jonger dan
3 jaar)) (Overig)

Situatie 1
Situatie 2

Bron 1
93026, 473045
5,0 m
0,0 mw
1.624,90 kg/j

Aantal Stof
dieren

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

317 NH3

5,000

1.585,00 kg/j

19 NH3

2,100

39,90 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

A 1.6

ligboxenstal met dichte hellende vloer,
met profilering, met snelle gierafvoer
met mestschuif (Rundvee; melk- en
kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (BWL
2009.11.V4)

Situatie 1
Situatie 2

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

375,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

125,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

11,000

1.529,00 kg/j

75 NH3

Bron 3
92820, 475389
5,0 m
0,0 mw
125,00 kg/j

Aantal Stof
dieren

Naam

Dier

Bron 2
92625, 475840
5,0 m
0,0 mw
375,00 kg/j

25 NH3

Bron 4
96536, 478861
5,0 m
0,0 mw
1.529,00 kg/j

Aantal Stof
dieren

139 NH3
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 6
94905, 476046
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 7
94990, 476263
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

404,00 kg/j

Naam

Bron 8
95058, 475257
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 9
95059, 475168
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 5
94313, 476273
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.055,50 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

922,40 kg/j

Naam

Bron 11
94413, 476395
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.657,50 kg/j

Naam

Bron 12
94915, 476236
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

656,30 kg/j

Naam

Bron 13
94550, 474199
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

517,00 kg/j

Naam

Bron 14
92301, 474728
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 10
94667, 474850
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.131,80 kg/j

RbHCKCTzJkKN (29 januari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 16
94498, 474644
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.176,00 kg/j

Naam

Bron 17
95967, 478580
2,5 m
0,0 mw
5,53 kg/j
< 1 kg/j

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

529,0 NOx
NH3

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Bron 15
93751, 476226
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Emissie

5,53 kg/j
< 1 kg/j

Bron 18
95939, 478527
2,5 m
0,0 mw
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

148,0 NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RbHCKCTzJkKN (29 januari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Bron 20
95982, 478473
2,5 m
0,0 mw
2,26 kg/j
< 1 kg/j
Emissie

148,0 NOx
NH3

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

2,26 kg/j
< 1 kg/j

NOx (nitroge (1000)
98535, 480608
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1001)
98225, 480508
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Situatie 1
Situatie 2

2,24 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Naam

Berekening voor
vergunningaanvraag

Emissie

148,0 NOx
NH3

Naam

Soort

Bron 19
95910, 478451
2,5 m
0,0 mw
2,24 kg/j
< 1 kg/j

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1003)
98533, 480236
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1004)
98230, 480286
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1005)
98191, 480206
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1006)
98145, 480137
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1002)
98345, 480356
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

151,37 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1008)
98003, 479940
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1009)
97936, 479553
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1010)
97817, 479604
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1011)
97304, 479321
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1007)
98386, 480106
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1013)
97505, 479194
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1014)
97510, 479117
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1015)
97289, 479067
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

212,87 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1016)
97165, 479097
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1012)
97206, 479287
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1018)
97104, 478783
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1019)
97146, 478654
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1020)
97026, 478643
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1021)
96969, 478861
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1017)
97148, 478872
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1023)
96823, 478514
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1024)
96970, 478510
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1025)
96938, 478300
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1026)
96815, 478122
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1022)
96832, 478615
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1028)
96486, 478389
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1029)
96519, 478476
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1030)
96378, 478667
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1031)
96521, 478691
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1027)
96548, 478284
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1033)
95959, 477792
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1034)
96601, 477722
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1035)
96974, 477504
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1036)
96656, 477536
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1032)
95665, 477852
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1038)
96011, 477508
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

118,89 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1039)
95917, 477444
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1040)
96920, 477245
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1041)
96798, 477234
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1037)
96010, 477547
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1043)
95967, 477363
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1044)
95561, 477234
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

247,56 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1045)
95629, 477071
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1046)
95504, 477069
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1042)
96756, 477134
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1048)
96579, 476822
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1049)
94709, 476987
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1050)
94660, 476942
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1051)
94625, 476893
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1047)
95591, 476979
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1053)
95071, 476891
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1054)
95344, 476730
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1055)
95211, 476649
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1056)
95334, 476587
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1052)
94998, 476790
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1058)
95507, 476382
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1059)
96236, 476012
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1060)
96354, 476088
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1061)
96458, 476224
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1057)
95549, 476488
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

281,30 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1063)
94718, 476520
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1064)
95031, 476410
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1065)
95180, 476445
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1066)
95274, 476425
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1062)
94699, 476464
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1068)
95247, 476228
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1069)
95352, 476101
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1070)
95452, 476179
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1071)
95515, 475983
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1067)
95119, 476283
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1073)
94801, 476002
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1074)
94422, 476576
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1075)
93944, 476653
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1076)
93859, 476588
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1072)
94750, 475969
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1078)
94363, 476310
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1079)
94595, 476315
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1080)
94500, 476201
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1081)
94454, 476063
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1077)
94165, 476455
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j

RbHCKCTzJkKN (29 januari 2016)
pagina 31/77

Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1083)
93946, 476209
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1084)
93648, 476125
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1085)
96062, 475640
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1086)
94686, 475739
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1082)
94233, 476220
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1088)
95827, 475292
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1089)
95216, 475196
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1090)
95382, 474773
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1091)
95187, 474561
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1087)
95857, 475448
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1093)
94740, 474852
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1094)
93122, 476418
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1095)
93074, 476360
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1096)
93028, 476319
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1092)
94954, 474871
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1098)
92920, 476239
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1099)
92886, 476176
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1100)
92880, 476116
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1101)
93040, 476111
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1097)
92974, 476279
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1103)
93199, 475621
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1104)
93114, 475547
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1105)
92793, 475420
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1106)
93053, 475197
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1102)
93223, 476193
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1108)
92977, 475159
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1109)
92775, 475228
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1110)
92645, 475128
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1111)
92675, 475083
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1107)
93106, 475148
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1113)
92548, 475023
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

250,71 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1114)
92555, 474989
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1115)
92477, 474964
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1116)
92540, 474771
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1112)
92727, 474934
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1118)
93334, 474912
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1119)
93540, 474725
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1120)
93592, 474695
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1121)
93092, 474578
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1117)
93224, 474710
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

226,43 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1123)
93403, 474070
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1124)
93423, 474125
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1125)
94011, 474113
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1126)
94321, 474323
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1122)
93126, 474219
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1128)
91503, 474702
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1129)
92011, 474832
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1130)
92054, 474676
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1131)
92305, 474496
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1127)
94436, 474322
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j

RbHCKCTzJkKN (29 januari 2016)
pagina 41/77

Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1133)
92018, 474318
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1134)
91924, 474157
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1135)
92032, 473990
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1136)
91795, 473698
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1132)
92096, 474426
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j

RbHCKCTzJkKN (29 januari 2016)
pagina 42/77

Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

228,64 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1138)
93118, 473694
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1139)
93048, 473532
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1140)
93093, 473457
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1141)
93402, 473554
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1137)
92318, 474178
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1143)
93421, 473372
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1144)
93368, 473330
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1145)
93594, 473654
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1146)
93844, 473499
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1142)
93444, 473425
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1148)
93750, 473129
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1149)
93591, 472961
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1150)
93545, 472897
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1151)
93450, 472801
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1147)
93939, 473283
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1153)
92794, 472084
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1154)
92526, 472634
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1155)
92348, 472570
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1156)
92067, 472640
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1152)
92929, 472232
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1158)
94885, 474166
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1159)
94928, 474256
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

301,17 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1160)
96209, 475808
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

262,69 kg/j

Naam

NOx (nitroge (1161)
92838, 475057
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

NOx (nitroge (1157)
94642, 474137
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie

301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectverschil
(Kennemerland-Zuid)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Verschil

Hoogste
depositie
Situatie 2
(mol/ha/j)

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 2

Kennemerland-Zuid

223,12

261,96

+ 38,84

261,96

Coepelduynen

0,63

1,55

+ 0,92

1,55

Meijendel & Berkheide

0,28

0,73

+ 0,45

0,73

Noordhollands Duinreservaat

0,12

0,34

+ 0,22

0,34

Polder Westzaan

0,11

0,27

+ 0,15

0,27

Nieuwkoopse Plassen & De
Haeck

0,11

0,26

+ 0,15

0,26

Schoorlse Duinen

>0,05

0,18

+ 0,12

0,18

Westduinpark & Wapendal

0,07

0,19

+ 0,12

0,19

Ilperveld, Varkensland,
Oostzanerveld & Twiske

0,07

0,18

+ 0,12

0,18

Wormer- en Jisperveld &
Kalverpolder

0,07

0,17

+ 0,11

0,17

Oostelijke Vechtplassen

0,06

0,16

+ 0,11

0,17

Naardermeer

>0,05

0,15

+ 0,10

0,15

Botshol

0,06

0,16

+ 0,10

0,16

Solleveld & Kapittelduinen

0,05

0,15

+ 0,10

0,15

Zwanenwater &
Pettemerduinen

0,03

0,11

+ 0,07

0,11

Eilandspolder

0,03

0,10

+ 0,07

0,10

Duinen Den Helder-Callantsoog

0,02

0,08

+ 0,06

0,08

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Verschil

Hoogste
depositie
Situatie 2
(mol/ha/j)

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Voornes Duin

0,02

0,08

+ 0,06

0,08

Zouweboezem

0,03

0,08

+ 0,06

0,08

Veluwe

0,02

0,07

+ >0,05

0,07

Duinen en Lage Land Texel

0,02

0,07

+ >0,05

0,07

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

0,02

0,07

+ 0,05

0,07

Grevelingen

0,01

0,06

+ 0,04

0,06

Kolland & Overlangbroek

0,02

0,06

+ 0,04

0,06

Duinen Goeree & Kwade Hoek

0,01

>0,05

+ 0,04

>0,05

Rijntakken

0,01

>0,05

+ 0,04

>0,05

Weerribben

0,01

>0,05

+ 0,04

>0,05

Uiterwaarden Lek

0,02

>0,05

+ 0,04

0,06

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

RbHCKCTzJkKN (29 januari 2016)
pagina 50/77

Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie per Kennemerland-Zuid
habitattype
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

223,12

261,96

+ 38,84

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

120,12

141,78

+ 21,66

H2150 Duinheiden met struikhei

25,05

31,03

+ 5,97

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

15,78

20,02

+ 4,24

H2160 Duindoornstruwelen

11,63

14,85

+ 3,23

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

10,04

13,08

+ 3,04

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

4,56

7,43

+ 2,88

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

3,40

5,47

+ 2,07

H2170 Kruipwilgstruwelen

3,40

5,47

+ 2,07

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

3,42

5,18

+ 1,77

H2120 Witte duinen

1,14

2,70

+ 1,56

H2180B Duinbossen (vochtig)

3,46

4,96

+ 1,50

H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H2130B, H2130C)

0,92

2,17

+ 1,25

H2130C Grijze duinen (heischraal)

1,89

3,03

+ 1,14

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

1,13

1,97

+ 0,84

H2110 Embryonale duinen

0,79

1,56

+ 0,78

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,71

1,30

+ 0,58

ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,64

1,20

+ 0,55

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,35

0,73

+ 0,38

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,22

0,53

+ 0,32

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Coepelduynen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,63

1,55

+ 0,92

H2160 Duindoornstruwelen

0,57

1,40

+ 0,83

H2120 Witte duinen

0,42

1,10

+ 0,68

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,21

0,58

+ 0,37

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Meijendel & Berkheide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,28

0,73

+ 0,45

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,28

0,73

+ 0,45

H2160 Duindoornstruwelen

0,28

0,73

+ 0,45

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,26

0,67

+ 0,41

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,23

0,61

+ 0,37

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

0,20

0,56

+ 0,35

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,20

0,56

+ 0,35

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,18

0,48

+ 0,30

H2120 Witte duinen

0,18

0,48

+ 0,30

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,17

0,46

+ 0,29

ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,19

0,48

+ 0,29

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,14

0,37

+ 0,23

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,13

0,34

+ 0,21

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water),
(matig) eutrofe vormen

0,12

0,32

+ 0,20

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,12

0,32

+ 0,20

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,06

0,17

+ 0,11

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

>0,05

0,16

+ 0,11

ZGH2180B Duinbossen (vochtig)

0,06

0,16

+ 0,11

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,05

0,14

+ 0,09

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Noordhollands Duinreservaat
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,12

0,34

+ 0,22

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,12

0,34

+ 0,22

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,12

0,32

+ 0,20

H2160 Duindoornstruwelen

0,11

0,31

+ 0,20

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,11

0,31

+ 0,20

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,11

0,31

+ 0,20

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,11

0,30

+ 0,19

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,10

0,30

+ 0,19

H2120 Witte duinen

0,12

0,30

+ 0,18

H9999:87 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H2130B, H2130C)

0,11

0,28

+ 0,16

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,07

0,20

+ 0,14

H2130C Grijze duinen (heischraal)

0,06

0,19

+ 0,13

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

0,06

0,18

+ 0,12

H2150 Duinheiden met struikhei

0,06

0,17

+ 0,12

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)

>0,05

0,16

+ 0,11

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,04

0,14

+ 0,09

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H6410 Blauwgraslanden

0,04

0,12

+ 0,08

H7210 Galigaanmoerassen

0,04

0,11

+ 0,07

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Polder Westzaan
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,11

0,27

+ 0,15

H91D0 Hoogveenbossen

0,10

0,23

+ 0,13

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,07

0,20

+ 0,12

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06

0,17

+ 0,11

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

>0,05

0,15

+ 0,10

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

-
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat

0,11

0,26

+ 0,15

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,10

0,23

+ 0,14

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,08

0,20

+ 0,12

H91D0 Hoogveenbossen

0,06

0,17

+ 0,11

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,06

0,16

+ 0,10

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,06

0,15

+ 0,10

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,05

0,14

+ 0,10

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,05

0,14

+ 0,10

H6410 Blauwgraslanden

0,05

0,13

+ 0,09

H7210 Galigaanmoerassen

0,04

0,13

+ 0,09

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Schoorlse Duinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

>0,05

0,18

+ 0,12

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

>0,05

0,17

+ 0,12

H2150 Duinheiden met struikhei

>0,05

0,17

+ 0,12

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)

>0,05

0,16

+ 0,11

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,04

0,15

+ 0,11

H2120 Witte duinen

0,05

0,15

+ 0,10

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,04

0,14

+ 0,10

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,04

0,14

+ 0,09

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,04

0,12

+ 0,09

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,04

0,12

+ 0,08

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,04

0,12

+ 0,08

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,03

0,10

+ 0,07

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,04

0,11

+ 0,07

H2160 Duindoornstruwelen

0,04

0,10

+ 0,06

H2110 Embryonale duinen

0,03

0,09

+ 0,06

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Westduinpark & Wapendal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,07

0,19

+ 0,12

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,07

0,19

+ 0,12

H2160 Duindoornstruwelen

0,07

0,19

+ 0,12

H2120 Witte duinen

0,07

0,18

+ 0,12

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,06

0,17

+ 0,11

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,06

0,17

+ 0,11

H2150 Duinheiden met struikhei

>0,05

0,16

+ 0,10

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

>0,05

0,15

+ 0,10

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H91D0 Hoogveenbossen

0,07

0,18

+ 0,12

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06

0,16

+ 0,10

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,06

0,15

+ 0,09

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,04

0,13

+ 0,09

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,07

0,17

+ 0,11

H91D0 Hoogveenbossen

0,05

0,14

+ 0,09

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,04

0,13

+ 0,09

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Oostelijke Vechtplassen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H91D0 Hoogveenbossen

0,06

0,16

+ 0,11

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,06

0,17

+ 0,10

H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H3140)

>0,05

0,15

+ 0,10

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

>0,05

0,15

+ 0,10

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,05

0,14

+ 0,09

H7210 Galigaanmoerassen

0,05

0,14

+ 0,09

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,05

0,13

+ 0,09

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,04

0,12

+ 0,08

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,04

0,12

+ 0,08

H6410 Blauwgraslanden

0,04

0,10

+ 0,07

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Naardermeer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Lg05 Grote-zeggenmoeras

>0,05

0,15

+ 0,10

H91D0 Hoogveenbossen

>0,05

0,15

+ 0,10

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

>0,05

0,15

+ 0,10

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,04

0,13

+ 0,09

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,04

0,13

+ 0,09

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,05

0,14

+ 0,09

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,04

0,13

+ 0,09

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,05

0,13

+ 0,08

H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H3140)

0,04

0,12

+ 0,08

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,03

0,10

+ 0,07

H6410 Blauwgraslanden

0,03

0,10

+ 0,07

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Botshol
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H91D0 Hoogveenbossen

0,06

0,16

+ 0,10

H7210 Galigaanmoerassen

0,06

0,16

+ 0,10

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06

0,16

+ 0,10

ZGH3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

>0,05

0,15

+ 0,10

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,06

0,16

+ 0,10

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,05

0,13

+ 0,09

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Solleveld & Kapittelduinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,05

0,15

+ 0,10

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,05

0,14

+ 0,10

H2150 Duinheiden met struikhei

0,05

0,14

+ 0,09

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,05

0,14

+ 0,09

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,05

0,13

+ 0,09

H2160 Duindoornstruwelen

0,05

0,13

+ 0,09

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,05

0,13

+ 0,09

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

0,03

0,10

+ 0,07

H2120 Witte duinen

0,03

0,10

+ 0,07

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,02

0,06

+ 0,04

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Zwanenwater & Pettemerduinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,03

0,11

+ 0,07

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,03

0,11

+ 0,07

H2150 Duinheiden met struikhei

0,03

0,10

+ 0,07

ZGH2170 Kruipwilgstruwelen

0,03

0,10

+ 0,07

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,03

0,10

+ 0,07

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

0,03

0,09

+ 0,07

H2120 Witte duinen

0,03

0,09

+ 0,06

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,03

0,08

+ 0,06

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,02

0,08

+ 0,06

H9999:85 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H2130B, H6230)

0,02

0,08

+ 0,06

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,02

0,08

+ 0,06

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,02

0,08

+ 0,06

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,02

0,08

+ 0,06

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,02

0,08

+ >0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,02

0,08

+ >0,05

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)

0,02

0,07

+ >0,05

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H6410 Blauwgraslanden

0,02

0,07

+ >0,05

ZGH2120 Witte duinen

0,02

0,07

+ 0,05

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,02

0,06

+ 0,04

H2110 Embryonale duinen

0,02

0,06

+ 0,04

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,02

0,06

+ 0,04

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Eilandspolder
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

0,03

Situatie 2

0,10

Verschil

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

+ 0,07
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Duinen Den Helder-Callantsoog
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,02

0,08

+ 0,06

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,02

0,08

+ 0,06

H2120 Witte duinen

0,02

0,08

+ >0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,02

0,07

+ >0,05

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,02

0,07

+ >0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,02

0,07

+ >0,05

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

0,02

0,06

+ 0,04

ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,02

0,06

+ 0,04

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,02

0,06

+ 0,04

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,02

0,06

+ 0,04

ZGH2170 Kruipwilgstruwelen

0,02

0,06

+ 0,04

ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,02

0,06

+ 0,04

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Voornes Duin
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

0,02

0,08

+ 0,06

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,02

0,08

+ 0,06

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,03

0,08

+ 0,06

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,02

0,08

+ 0,06

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,02

0,08

+ 0,06

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,02

0,07

+ >0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,02

0,07

+ >0,05

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,02

0,07

+ >0,05

H2130C Grijze duinen (heischraal)

0,02

0,06

+ 0,04

H2120 Witte duinen

0,02

0,06

+ 0,04

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water),
(matig) eutrofe vormen

0,02

0,06

+ 0,04

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Zouweboezem
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Lg03 Zwakgebufferde sloot

0,03

0,08

+ 0,06

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat

0,03

0,08

+ >0,05

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,02

>0,05

+ 0,04

H6410 Blauwgraslanden

0,02

>0,05

+ 0,04

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

-
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Veluwe
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,02

0,07

+ >0,05

H9190 Oude eikenbossen

0,02

0,07

+ >0,05

ZGH4030 Droge heiden

0,02

0,07

+ >0,05

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,02

0,07

+ >0,05

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,02

0,07

+ >0,05

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,02

0,07

+ >0,05

H4030 Droge heiden

0,02

0,07

+ >0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,02

0,07

+ 0,05

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,02

0,07

+ 0,05

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen

0,02

0,06

+ 0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,02

0,06

+ 0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,02

0,06

+ 0,05

H3160 Zure vennen

0,02

0,06

+ 0,05

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig
kalkarm

0,02

0,06

+ 0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,02

0,06

+ 0,04

ZGH9190 Oude eikenbossen

0,02

0,06

+ 0,04

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,01

>0,05

+ 0,04

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)

0,01

>0,05

+ 0,04

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Duinen en Lage Land Texel
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,02

0,07

+ >0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,02

0,07

+ >0,05

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,02

0,07

+ 0,05

H2150 Duinheiden met struikhei

0,02

0,07

+ 0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,02

0,07

+ 0,05

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

0,02

0,07

+ 0,05

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,02

0,07

+ 0,04

H2130C Grijze duinen (heischraal)

0,01

>0,05

+ 0,04

H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H2130B, H2130C)

0,01

>0,05

+ 0,04

ZGH2180B Duinbossen (vochtig)

0,01

>0,05

+ 0,04

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,01

>0,05

+ 0,04

H7210 Galigaanmoerassen

0,02

>0,05

+ 0,03

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,02

>0,05

+ 0,03

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Lingegebied & Diefdijk-Zuid
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H7230)

0,02

0,07

+ 0,05

H91E0B Vochtige alluviale bossen (esseniepenbossen)

0,02

0,06

+ 0,04

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,02

0,06

+ 0,04

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Grevelingen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H2160 Duindoornstruwelen

0,01

0,06

+ 0,04

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,01

>0,05

+ 0,04

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,01

0,06

+ 0,04

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Kolland & Overlangbroek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

0,02

Situatie 2

0,06

Verschil

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

+ 0,04
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H2160 Duindoornstruwelen

0,01

>0,05

+ 0,04

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

0,01

>0,05

+ 0,04

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,01

>0,05

+ 0,04

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Rijntakken
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H91F0 Droge hardhoutooibossen

0,01

Situatie 2

>0,05

Verschil

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

+ 0,04

Weerribben
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H91D0 Hoogveenbossen

0,01

Situatie 2

>0,05

Verschil

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

+ 0,04

Uiterwaarden Lek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (glanshaver)

0,02

>0,05

+ 0,04

H6120 Stroomdalgraslanden

0,02

0,06

+ 0,04

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied

Verschil

Hoogste
depositie
Situatie 2
(mol/ha/j)

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Noordzeekustzone

0,02

0,07

+ 0,05

0,07

Spanjaards Duin

0,02

0,06

+ 0,04

0,06

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

-

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
*

Berekening voor
vergunningaanvraag

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie per Noordzeekustzone
habitattype
Spanjaards Duin

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
*

Berekening voor
vergunningaanvraag

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Disclaimer

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

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2015_20160125_31bd639486
Database
versie 2015_20151211_3dec74e7e2
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Emissie
Depositie natuurgebieden
Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
RssitkFvY4Dx (29 januari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

gemeente Noordwijkerhout

Buitengebied, nvt nvt

Omschrijving

AERIUS kenmerk

PlanMER Noordwijkerhout

RssitkFvY4Dx

Datum berekening

Rekenjaar

29 januari 2016, 13:01

2015

Totale emissie

Depositie
Hectare met
hoogste projectverschil (mol/ha/j)

Toelichting

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

8.330,32 kg/j

11.547,52 kg/j

3.217,20 kg/j

NH3

2.289,46 kg/j

3.654,73 kg/j

1.365,27 kg/j

Natuurgebied

Provincie

Kennemerland-Zuid

Zuid-Holland

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

223,12

260,18

+ 37,06

PlanMER Noordwijkerhout
vergelijking
Huidige situatie/Worst case situatie
agrarische bedrijven inclusief glastuinbouw

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

K 2.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; paarden in opfok (jonger dan
3 jaar)) (Overig)

Situatie 1
Situatie 2

Bron 1
93026, 473045
5,0 m
0,0 mw
477,30 kg/j

Aantal Stof
dieren

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

90 NH3

5,000

450,00 kg/j

13 NH3

2,100

27,30 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Situatie 1
Situatie 2

Bron 2
92625, 475840
5,0 m
0,0 mw
375,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

375,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

125,00 kg/j

75 NH3

Bron 3
92820, 475389
5,0 m
0,0 mw
125,00 kg/j

Aantal Stof
dieren

25 NH3
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

A 1.100

overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

A 3.100

overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Emissie

86 NH3

13,000

1.118,00 kg/j

44 NH3

4,400

193,60 kg/j

Bron 5
94313, 476273
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie
357,60 kg/j

Naam

Bron 6
94905, 476046
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

703,80 kg/j

Naam

Bron 7
94990, 476263
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Situatie 1
Situatie 2

Emissiefactor
(kg/dier/j)

NOx

Locatie (X,Y)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Bron 4
96536, 478861
5,0 m
0,0 mw
1.311,60 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

386,20 kg/j

Naam

Bron 9
95059, 475168
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.055,50 kg/j

Naam

Bron 10
94667, 474850
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

588,20 kg/j

Naam

Bron 11
94413, 476395
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.657,50 kg/j

Naam

Bron 12
94915, 476236
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 8
95058, 475257
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

291,80 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

517,00 kg/j

Naam

Bron 14
92301, 474728
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.131,80 kg/j

Naam

Bron 15
93751, 476226
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

457,50 kg/j

Naam

Bron 16
94498, 474644
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 13
94550, 474199
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.176,00 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

204,0 NOx
NH3

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

240,0 NOx
NH3

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Emissie

2,13 kg/j
< 1 kg/j

Bron 18
95939, 478528
2,5 m
0,0 mw
1,64 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Naam

Soort

Bron 17
95967, 478580
2,5 m
0,0 mw
2,13 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

1,64 kg/j
< 1 kg/j

Bron 19
95909, 478451
2,5 m
0,0 mw
1,82 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

120,0 NOx
NH3

Emissie

1,82 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Bron 20
95982, 478475
2,5 m
0,0 mw
1,83 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

120,0 NOx
NH3

Emissie

1,83 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Situatie 2

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 2

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

K 2.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; paarden in opfok (jonger dan
3 jaar)) (Overig)

Situatie 1
Situatie 2

Bron 1
93026, 473045
5,0 m
0,0 mw
1.624,90 kg/j

Aantal Stof
dieren

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

317 NH3

5,000

1.585,00 kg/j

19 NH3

2,100

39,90 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

A 1.6

ligboxenstal met dichte hellende vloer,
met profilering, met snelle gierafvoer
met mestschuif (Rundvee; melk- en
kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (BWL
2009.11.V4)

Situatie 1
Situatie 2

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

375,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

125,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

11,000

1.529,00 kg/j

75 NH3

Bron 3
92820, 475389
5,0 m
0,0 mw
125,00 kg/j

Aantal Stof
dieren

Naam

Dier

Bron 2
92625, 475840
5,0 m
0,0 mw
375,00 kg/j

25 NH3

Bron 4
96536, 478861
5,0 m
0,0 mw
1.529,00 kg/j

Aantal Stof
dieren

139 NH3
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 6
94905, 476046
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 7
94990, 476263
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

404,00 kg/j

Naam

Bron 8
95058, 475257
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 9
95059, 475168
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 5
94313, 476273
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.055,50 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

922,40 kg/j

Naam

Bron 11
94413, 476395
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.657,50 kg/j

Naam

Bron 12
94915, 476236
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

656,30 kg/j

Naam

Bron 13
94550, 474199
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

517,00 kg/j

Naam

Bron 14
92301, 474728
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 10
94667, 474850
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.131,80 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 16
94498, 474644
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.176,00 kg/j

Naam

Bron 17
95967, 478580
2,5 m
0,0 mw
5,53 kg/j
< 1 kg/j

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

529,0 NOx
NH3

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Bron 15
93751, 476226
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Emissie

5,53 kg/j
< 1 kg/j

Bron 18
95939, 478527
2,5 m
0,0 mw
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

148,0 NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

148,0 NOx
NH3

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Bron 19
95910, 478451
2,5 m
0,0 mw
2,24 kg/j
< 1 kg/j
Emissie

2,24 kg/j
< 1 kg/j

Bron 20
95982, 478473
2,5 m
0,0 mw
2,26 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

148,0 NOx
NH3

Emissie

2,26 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectverschil
(Kennemerland-Zuid)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Verschil

Hoogste
depositie
Situatie 2
(mol/ha/j)

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 2

Kennemerland-Zuid

223,12

260,18

+ 37,06

260,18

Coepelduynen

0,63

1,23

+ 0,60

1,23

Meijendel & Berkheide

0,28

0,55

+ 0,27

0,55

Nieuwkoopse Plassen & De
Haeck

0,11

0,18

+ 0,07

0,18

Noordhollands Duinreservaat

0,12

0,19

+ 0,06

0,19

Polder Westzaan

0,11

0,17

+ >0,05

0,17

Westduinpark & Wapendal

0,07

0,12

+ 0,05

0,12

Oostelijke Vechtplassen

0,06

0,10

+ 0,04

0,10

Ilperveld, Varkensland,
Oostzanerveld & Twiske

0,07

0,10

+ 0,03

0,10

Schoorlse Duinen

0,06

0,09

+ 0,03

0,09

Botshol

0,06

0,09

+ 0,03

0,09

Wormer- en Jisperveld &
Kalverpolder

0,07

0,10

+ 0,03

0,10

Solleveld & Kapittelduinen

0,05

0,08

+ 0,03

0,08

Naardermeer

>0,05

0,08

+ 0,03

0,08

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie per Kennemerland-Zuid
habitattype
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

223,12

260,18

+ 37,06

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

120,12

140,17

+ 20,05

H2150 Duinheiden met struikhei

26,41

30,96

+ 4,55

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

15,78

18,76

+ 2,98

H2160 Duindoornstruwelen

11,63

13,78

+ 2,16

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

10,04

12,02

+ 1,98

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

4,56

5,80

+ 1,25

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

3,40

4,43

+ 1,03

H2170 Kruipwilgstruwelen

3,40

4,43

+ 1,03

H2120 Witte duinen

1,14

2,01

+ 0,86

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

3,42

4,22

+ 0,80

H2180B Duinbossen (vochtig)

3,46

4,26

+ 0,79

H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H2130B, H2130C)

0,92

1,52

+ 0,60

H2130C Grijze duinen (heischraal)

2,23

2,78

+ 0,55

H2110 Embryonale duinen

0,79

1,14

+ 0,36

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

1,13

1,47

+ 0,34

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,62

0,87

+ 0,25

ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,58

0,82

+ 0,23

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,35

0,50

+ 0,15

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,25

0,36

+ 0,11

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Coepelduynen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,63

1,23

+ 0,60

H2160 Duindoornstruwelen

0,57

1,09

+ 0,53

H2120 Witte duinen

0,42

0,82

+ 0,40

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,21

0,41

+ 0,21

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Meijendel & Berkheide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2160 Duindoornstruwelen

0,28

0,55

+ 0,27

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,28

0,55

+ 0,27

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,28

0,55

+ 0,27

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,26

0,50

+ 0,24

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,23

0,45

+ 0,22

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

0,20

0,39

+ 0,18

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,20

0,39

+ 0,18

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,18

0,33

+ 0,16

H2120 Witte duinen

0,18

0,33

+ 0,16

ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,19

0,34

+ 0,15

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,18

0,33

+ 0,15

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,14

0,26

+ 0,12

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,13

0,23

+ 0,10

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water),
(matig) eutrofe vormen

0,12

0,21

+ 0,09

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,12

0,21

+ 0,09

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,06

0,10

+ 0,04

ZGH2180B Duinbossen (vochtig)

0,06

0,10

+ 0,04

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

>0,05

0,09

+ 0,04

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,05

0,08

+ 0,03

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat

0,11

0,18

+ 0,07

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,10

0,16

+ 0,06

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,08

0,13

+ 0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,06

0,10

+ 0,04

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,06

0,10

+ 0,04

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,06

0,09

+ 0,04

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

>0,05

0,08

+ 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,05

0,08

+ 0,03

H6410 Blauwgraslanden

0,05

0,07

+ 0,03

H7210 Galigaanmoerassen

0,04

0,07

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Noordhollands Duinreservaat
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,12

0,19

+ 0,06

H2160 Duindoornstruwelen

0,12

0,18

+ 0,06

H2120 Witte duinen

0,12

0,18

+ 0,06

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,12

0,18

+ 0,06

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,12

0,18

+ 0,06

H9999:87 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H2130B, H2130C)

0,11

0,17

+ 0,06

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,11

0,16

+ >0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,10

0,16

+ >0,05

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,11

0,16

+ >0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,11

0,16

+ >0,05

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,08

0,12

+ 0,04

H2130C Grijze duinen (heischraal)

0,07

0,10

+ 0,03

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

0,06

0,09

+ 0,03

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)

>0,05

0,08

+ 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei

0,06

0,08

+ 0,03

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,04

0,07

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H6410 Blauwgraslanden

0,04

0,06

+ 0,02

H7210 Galigaanmoerassen

0,04

0,06

+ 0,02

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Polder Westzaan
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,11

0,17

+ >0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,10

0,14

+ 0,05

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,07

0,11

+ 0,04

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06

0,09

+ 0,03

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

>0,05

0,08

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

-
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Westduinpark & Wapendal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,07

0,12

+ 0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,07

0,11

+ 0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,07

0,11

+ 0,05

H2120 Witte duinen

0,07

0,11

+ 0,04

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,06

0,09

+ 0,04

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,06

0,09

+ 0,04

H2150 Duinheiden met struikhei

>0,05

0,09

+ 0,04

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

>0,05

0,09

+ 0,03

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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vergunningaanvraag
Oostelijke Vechtplassen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,06

0,10

+ 0,04

H91D0 Hoogveenbossen

0,06

0,09

+ 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

>0,05

0,09

+ 0,03

H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H3140)

>0,05

0,08

+ 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

>0,05

0,08

+ 0,03

H7210 Galigaanmoerassen

0,05

0,08

+ 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,05

0,07

+ 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,04

0,07

+ 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,04

0,06

+ 0,02

H6410 Blauwgraslanden

0,04

0,06

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
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Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H91D0 Hoogveenbossen

0,07

0,10

+ 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06

0,09

+ 0,03

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,06

0,08

+ 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,04

0,06

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

RssitkFvY4Dx (29 januari 2016)
pagina 27/32

Berekening voor
vergunningaanvraag
Schoorlse Duinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,06

0,09

+ 0,03

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

>0,05

0,09

+ 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei

>0,05

0,08

+ 0,03

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)

>0,05

0,08

+ 0,03

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,05

0,08

+ 0,03

H2120 Witte duinen

0,05

0,07

+ 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,04

0,07

+ 0,02

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,04

0,06

+ 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,04

0,06

+ 0,02

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,04

0,06

+ 0,02

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,04

0,06

+ 0,02

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,04

0,06

+ 0,02

H2160 Duindoornstruwelen

0,04

>0,05

+ 0,02

-

H2110 Embryonale duinen

0,03

>0,05

+ 0,02

-

Situatie 1
Situatie 2
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Botshol
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H7210 Galigaanmoerassen

0,06

0,09

+ 0,03

H91D0 Hoogveenbossen

0,06

0,09

+ 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06

0,09

+ 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,06

0,09

+ 0,03

ZGH3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

>0,05

0,09

+ 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,05

0,07

+ 0,03

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,07

0,10

+ 0,03

H91D0 Hoogveenbossen

0,05

0,07

+ 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,04

0,06

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Solleveld & Kapittelduinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,05

0,08

+ 0,03

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,05

0,08

+ 0,03

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,05

0,08

+ 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei

0,05

0,08

+ 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,05

0,08

+ 0,03

H2160 Duindoornstruwelen

0,05

0,08

+ 0,03

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,05

0,07

+ 0,03

H2120 Witte duinen

0,03

>0,05

+ 0,02

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

0,03

>0,05

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Naardermeer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

Lg05 Grote-zeggenmoeras

>0,05

0,08

+ 0,03

H91D0 Hoogveenbossen

>0,05

0,08

+ 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

>0,05

0,08

+ 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,05

0,07

+ 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,05

0,07

+ 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,04

0,07

+ 0,03

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,05

0,07

+ 0,03

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,04

0,07

+ 0,02

H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H3140)

0,04

0,07

+ 0,02

H6410 Blauwgraslanden

0,04

0,06

+ 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,03

>0,05

+ 0,02

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Disclaimer

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

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2015_20160125_31bd639486
Database
versie 2015_20151211_3dec74e7e2
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Emissie
Depositie natuurgebieden
Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
RssitkFvY4Dx (29 januari 2016)
pagina 1/32

Berekening voor
vergunningaanvraag

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

gemeente Noordwijkerhout

Buitengebied, nvt nvt

Omschrijving

AERIUS kenmerk

PlanMER Noordwijkerhout

RssitkFvY4Dx

Datum berekening

Rekenjaar

29 januari 2016, 13:01

2015

Totale emissie

Depositie
Hectare met
hoogste projectverschil (mol/ha/j)

Toelichting

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

8.330,32 kg/j

11.547,52 kg/j

3.217,20 kg/j

NH3

2.289,46 kg/j

3.654,73 kg/j

1.365,27 kg/j

Natuurgebied

Provincie

Kennemerland-Zuid

Zuid-Holland

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

223,12

260,18

+ 37,06

PlanMER Noordwijkerhout
vergelijking
Huidige situatie/Worst case situatie
agrarische bedrijven inclusief glastuinbouw

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

K 2.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; paarden in opfok (jonger dan
3 jaar)) (Overig)

Situatie 1
Situatie 2

Bron 1
93026, 473045
5,0 m
0,0 mw
477,30 kg/j

Aantal Stof
dieren

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

90 NH3

5,000

450,00 kg/j

13 NH3

2,100

27,30 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Situatie 1
Situatie 2

Bron 2
92625, 475840
5,0 m
0,0 mw
375,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

375,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

125,00 kg/j

75 NH3

Bron 3
92820, 475389
5,0 m
0,0 mw
125,00 kg/j

Aantal Stof
dieren

25 NH3

RssitkFvY4Dx (29 januari 2016)
pagina 4/32

Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

A 1.100

overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

A 3.100

overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Emissie

86 NH3

13,000

1.118,00 kg/j

44 NH3

4,400

193,60 kg/j

Bron 5
94313, 476273
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie
357,60 kg/j

Naam

Bron 6
94905, 476046
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

703,80 kg/j

Naam

Bron 7
94990, 476263
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Situatie 1
Situatie 2

Emissiefactor
(kg/dier/j)

NOx

Locatie (X,Y)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Bron 4
96536, 478861
5,0 m
0,0 mw
1.311,60 kg/j
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vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

386,20 kg/j

Naam

Bron 9
95059, 475168
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.055,50 kg/j

Naam

Bron 10
94667, 474850
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

588,20 kg/j

Naam

Bron 11
94413, 476395
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.657,50 kg/j

Naam

Bron 12
94915, 476236
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 8
95058, 475257
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

291,80 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

517,00 kg/j

Naam

Bron 14
92301, 474728
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.131,80 kg/j

Naam

Bron 15
93751, 476226
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

457,50 kg/j

Naam

Bron 16
94498, 474644
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 13
94550, 474199
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.176,00 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

204,0 NOx
NH3

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

240,0 NOx
NH3

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Emissie

2,13 kg/j
< 1 kg/j

Bron 18
95939, 478528
2,5 m
0,0 mw
1,64 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Naam

Soort

Bron 17
95967, 478580
2,5 m
0,0 mw
2,13 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

1,64 kg/j
< 1 kg/j

Bron 19
95909, 478451
2,5 m
0,0 mw
1,82 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

120,0 NOx
NH3

Emissie

1,82 kg/j
< 1 kg/j

RssitkFvY4Dx (29 januari 2016)
pagina 8/32

Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Bron 20
95982, 478475
2,5 m
0,0 mw
1,83 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

120,0 NOx
NH3

Emissie

1,83 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Situatie 2

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 2

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

K 2.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; paarden in opfok (jonger dan
3 jaar)) (Overig)

Situatie 1
Situatie 2

Bron 1
93026, 473045
5,0 m
0,0 mw
1.624,90 kg/j

Aantal Stof
dieren

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

317 NH3

5,000

1.585,00 kg/j

19 NH3

2,100

39,90 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

A 1.6

ligboxenstal met dichte hellende vloer,
met profilering, met snelle gierafvoer
met mestschuif (Rundvee; melk- en
kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (BWL
2009.11.V4)

Situatie 1
Situatie 2

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

375,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

125,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

11,000

1.529,00 kg/j

75 NH3

Bron 3
92820, 475389
5,0 m
0,0 mw
125,00 kg/j

Aantal Stof
dieren

Naam

Dier

Bron 2
92625, 475840
5,0 m
0,0 mw
375,00 kg/j

25 NH3

Bron 4
96536, 478861
5,0 m
0,0 mw
1.529,00 kg/j

Aantal Stof
dieren

139 NH3
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 6
94905, 476046
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 7
94990, 476263
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

404,00 kg/j

Naam

Bron 8
95058, 475257
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 9
95059, 475168
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 5
94313, 476273
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.055,50 kg/j
RssitkFvY4Dx (29 januari 2016)
pagina 12/32

Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

922,40 kg/j

Naam

Bron 11
94413, 476395
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.657,50 kg/j

Naam

Bron 12
94915, 476236
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

656,30 kg/j

Naam

Bron 13
94550, 474199
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

517,00 kg/j

Naam

Bron 14
92301, 474728
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 10
94667, 474850
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.131,80 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 16
94498, 474644
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.176,00 kg/j

Naam

Bron 17
95967, 478580
2,5 m
0,0 mw
5,53 kg/j
< 1 kg/j

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

529,0 NOx
NH3

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Bron 15
93751, 476226
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Emissie

5,53 kg/j
< 1 kg/j

Bron 18
95939, 478527
2,5 m
0,0 mw
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

148,0 NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RssitkFvY4Dx (29 januari 2016)
pagina 14/32

Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

148,0 NOx
NH3

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Bron 19
95910, 478451
2,5 m
0,0 mw
2,24 kg/j
< 1 kg/j
Emissie

2,24 kg/j
< 1 kg/j

Bron 20
95982, 478473
2,5 m
0,0 mw
2,26 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

148,0 NOx
NH3

Emissie

2,26 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectverschil
(Kennemerland-Zuid)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Verschil

Hoogste
depositie
Situatie 2
(mol/ha/j)

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 2

Kennemerland-Zuid

223,12

260,18

+ 37,06

260,18

Coepelduynen

0,63

1,23

+ 0,60

1,23

Meijendel & Berkheide

0,28

0,55

+ 0,27

0,55

Nieuwkoopse Plassen & De
Haeck

0,11

0,18

+ 0,07

0,18

Noordhollands Duinreservaat

0,12

0,19

+ 0,06

0,19

Polder Westzaan

0,11

0,17

+ >0,05

0,17

Westduinpark & Wapendal

0,07

0,12

+ 0,05

0,12

Oostelijke Vechtplassen

0,06

0,10

+ 0,04

0,10

Ilperveld, Varkensland,
Oostzanerveld & Twiske

0,07

0,10

+ 0,03

0,10

Schoorlse Duinen

0,06

0,09

+ 0,03

0,09

Botshol

0,06

0,09

+ 0,03

0,09

Wormer- en Jisperveld &
Kalverpolder

0,07

0,10

+ 0,03

0,10

Solleveld & Kapittelduinen

0,05

0,08

+ 0,03

0,08

Naardermeer

>0,05

0,08

+ 0,03

0,08

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie per Kennemerland-Zuid
habitattype
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

223,12

260,18

+ 37,06

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

120,12

140,17

+ 20,05

H2150 Duinheiden met struikhei

26,41

30,96

+ 4,55

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

15,78

18,76

+ 2,98

H2160 Duindoornstruwelen

11,63

13,78

+ 2,16

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

10,04

12,02

+ 1,98

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

4,56

5,80

+ 1,25

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

3,40

4,43

+ 1,03

H2170 Kruipwilgstruwelen

3,40

4,43

+ 1,03

H2120 Witte duinen

1,14

2,01

+ 0,86

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

3,42

4,22

+ 0,80

H2180B Duinbossen (vochtig)

3,46

4,26

+ 0,79

H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H2130B, H2130C)

0,92

1,52

+ 0,60

H2130C Grijze duinen (heischraal)

2,23

2,78

+ 0,55

H2110 Embryonale duinen

0,79

1,14

+ 0,36

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

1,13

1,47

+ 0,34

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,62

0,87

+ 0,25

ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,58

0,82

+ 0,23

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,35

0,50

+ 0,15

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,25

0,36

+ 0,11

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Coepelduynen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,63

1,23

+ 0,60

H2160 Duindoornstruwelen

0,57

1,09

+ 0,53

H2120 Witte duinen

0,42

0,82

+ 0,40

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,21

0,41

+ 0,21

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Meijendel & Berkheide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2160 Duindoornstruwelen

0,28

0,55

+ 0,27

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,28

0,55

+ 0,27

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,28

0,55

+ 0,27

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,26

0,50

+ 0,24

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,23

0,45

+ 0,22

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

0,20

0,39

+ 0,18

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,20

0,39

+ 0,18

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,18

0,33

+ 0,16

H2120 Witte duinen

0,18

0,33

+ 0,16

ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,19

0,34

+ 0,15

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,18

0,33

+ 0,15

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,14

0,26

+ 0,12

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,13

0,23

+ 0,10

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water),
(matig) eutrofe vormen

0,12

0,21

+ 0,09

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,12

0,21

+ 0,09

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,06

0,10

+ 0,04

ZGH2180B Duinbossen (vochtig)

0,06

0,10

+ 0,04

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

>0,05

0,09

+ 0,04

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,05

0,08

+ 0,03

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat

0,11

0,18

+ 0,07

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,10

0,16

+ 0,06

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,08

0,13

+ 0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,06

0,10

+ 0,04

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,06

0,10

+ 0,04

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,06

0,09

+ 0,04

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

>0,05

0,08

+ 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,05

0,08

+ 0,03

H6410 Blauwgraslanden

0,05

0,07

+ 0,03

H7210 Galigaanmoerassen

0,04

0,07

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Noordhollands Duinreservaat
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,12

0,19

+ 0,06

H2160 Duindoornstruwelen

0,12

0,18

+ 0,06

H2120 Witte duinen

0,12

0,18

+ 0,06

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,12

0,18

+ 0,06

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,12

0,18

+ 0,06

H9999:87 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H2130B, H2130C)

0,11

0,17

+ 0,06

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,11

0,16

+ >0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,10

0,16

+ >0,05

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,11

0,16

+ >0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,11

0,16

+ >0,05

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,08

0,12

+ 0,04

H2130C Grijze duinen (heischraal)

0,07

0,10

+ 0,03

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

0,06

0,09

+ 0,03

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)

>0,05

0,08

+ 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei

0,06

0,08

+ 0,03

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,04

0,07

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H6410 Blauwgraslanden

0,04

0,06

+ 0,02

H7210 Galigaanmoerassen

0,04

0,06

+ 0,02

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Polder Westzaan
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,11

0,17

+ >0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,10

0,14

+ 0,05

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,07

0,11

+ 0,04

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06

0,09

+ 0,03

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

>0,05

0,08

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

-
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Westduinpark & Wapendal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,07

0,12

+ 0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,07

0,11

+ 0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,07

0,11

+ 0,05

H2120 Witte duinen

0,07

0,11

+ 0,04

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,06

0,09

+ 0,04

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,06

0,09

+ 0,04

H2150 Duinheiden met struikhei

>0,05

0,09

+ 0,04

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

>0,05

0,09

+ 0,03

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Oostelijke Vechtplassen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,06

0,10

+ 0,04

H91D0 Hoogveenbossen

0,06

0,09

+ 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

>0,05

0,09

+ 0,03

H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H3140)

>0,05

0,08

+ 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

>0,05

0,08

+ 0,03

H7210 Galigaanmoerassen

0,05

0,08

+ 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,05

0,07

+ 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,04

0,07

+ 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,04

0,06

+ 0,02

H6410 Blauwgraslanden

0,04

0,06

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H91D0 Hoogveenbossen

0,07

0,10

+ 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06

0,09

+ 0,03

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,06

0,08

+ 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,04

0,06

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Schoorlse Duinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,06

0,09

+ 0,03

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

>0,05

0,09

+ 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei

>0,05

0,08

+ 0,03

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)

>0,05

0,08

+ 0,03

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,05

0,08

+ 0,03

H2120 Witte duinen

0,05

0,07

+ 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,04

0,07

+ 0,02

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,04

0,06

+ 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,04

0,06

+ 0,02

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,04

0,06

+ 0,02

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,04

0,06

+ 0,02

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,04

0,06

+ 0,02

H2160 Duindoornstruwelen

0,04

>0,05

+ 0,02

-

H2110 Embryonale duinen

0,03

>0,05

+ 0,02

-

Situatie 1
Situatie 2
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Botshol
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H7210 Galigaanmoerassen

0,06

0,09

+ 0,03

H91D0 Hoogveenbossen

0,06

0,09

+ 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06

0,09

+ 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,06

0,09

+ 0,03

ZGH3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

>0,05

0,09

+ 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,05

0,07

+ 0,03

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,07

0,10

+ 0,03

H91D0 Hoogveenbossen

0,05

0,07

+ 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,04

0,06

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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vergunningaanvraag
Solleveld & Kapittelduinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,05

0,08

+ 0,03

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,05

0,08

+ 0,03

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,05

0,08

+ 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei

0,05

0,08

+ 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,05

0,08

+ 0,03

H2160 Duindoornstruwelen

0,05

0,08

+ 0,03

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,05

0,07

+ 0,03

H2120 Witte duinen

0,03

>0,05

+ 0,02

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

0,03

>0,05

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Naardermeer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

Lg05 Grote-zeggenmoeras

>0,05

0,08

+ 0,03

H91D0 Hoogveenbossen

>0,05

0,08

+ 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

>0,05

0,08

+ 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,05

0,07

+ 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,05

0,07

+ 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,04

0,07

+ 0,03

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,05

0,07

+ 0,03

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,04

0,07

+ 0,02

H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H3140)

0,04

0,07

+ 0,02

H6410 Blauwgraslanden

0,04

0,06

+ 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,03

>0,05

+ 0,02

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Disclaimer

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

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2015_20160125_31bd639486
Database
versie 2015_20151211_3dec74e7e2
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

RssitkFvY4Dx (29 januari 2016)
pagina 32/32

Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Emissie
Depositie natuurgebieden
Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
ReGJjB9dKq4S (04 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

gemeente Noordwijkerhout

Buitengebied, nvt nvt

Omschrijving

AERIUS kenmerk

PlanMER Noordwijkerhout

ReGJjB9dKq4S

Datum berekening

Rekenjaar

04 februari 2016, 09:11

2015

Totale emissie

Depositie
Hectare met
hoogste projectverschil (mol/ha/j)

Toelichting

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

8.322,90 kg/j

11.536,50 kg/j

3.213,60 kg/j

NH3

2.288,90 kg/j

3.653,90 kg/j

1.365,00 kg/j

Natuurgebied

Provincie

Kennemerland-Zuid

Zuid-Holland

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

223,12

260,17

+ 37,05

PlanMER Noordwijkerhout
vergelijking
Huidige situatie/Worst case situatie
agrarische bedrijven inclusief glastuinbouw

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

K 2.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; paarden in opfok (jonger dan
3 jaar)) (Overig)

Situatie 1
Situatie 2

Bron 1
93026, 473045
5,0 m
0,0 mw
477,30 kg/j

Aantal Stof
dieren

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

90 NH3

5,000

450,00 kg/j

13 NH3

2,100

27,30 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Situatie 1
Situatie 2

Bron 2
92625, 475840
5,0 m
0,0 mw
375,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

375,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

125,00 kg/j

75 NH3

Bron 3
92820, 475389
5,0 m
0,0 mw
125,00 kg/j

Aantal Stof
dieren

25 NH3
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

A 1.100

overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

A 3.100

overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Emissie

86 NH3

13,000

1.118,00 kg/j

44 NH3

4,400

193,60 kg/j

Bron 5
94313, 476273
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie
357,60 kg/j

Naam

Bron 6
94905, 476046
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

703,80 kg/j

Naam

Bron 7
94990, 476263
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Situatie 1
Situatie 2

Emissiefactor
(kg/dier/j)

NOx

Locatie (X,Y)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Bron 4
96536, 478861
5,0 m
0,0 mw
1.311,60 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

386,20 kg/j

Naam

Bron 9
95059, 475168
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.055,50 kg/j

Naam

Bron 10
94667, 474850
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

588,20 kg/j

Naam

Bron 11
94413, 476395
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.657,50 kg/j

Naam

Bron 12
94915, 476236
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 8
95058, 475257
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

291,80 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

517,00 kg/j

Naam

Bron 14
92301, 474728
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.131,80 kg/j

Naam

Bron 15
93751, 476226
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

457,50 kg/j

Naam

Bron 16
94498, 474644
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 13
94550, 474199
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.176,00 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Situatie 2

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 2

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

K 2.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; paarden in opfok (jonger dan
3 jaar)) (Overig)

Situatie 1
Situatie 2

Bron 1
93026, 473045
5,0 m
0,0 mw
1.624,90 kg/j

Aantal Stof
dieren

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

317 NH3

5,000

1.585,00 kg/j

19 NH3

2,100

39,90 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

K 1.100

overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

RAV code

Omschrijving

A 1.6

ligboxenstal met dichte hellende vloer,
met profilering, met snelle gierafvoer
met mestschuif (Rundvee; melk- en
kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (BWL
2009.11.V4)

Situatie 1
Situatie 2

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

375,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

5,000

125,00 kg/j

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

11,000

1.529,00 kg/j

75 NH3

Bron 3
92820, 475389
5,0 m
0,0 mw
125,00 kg/j

Aantal Stof
dieren

Naam

Dier

Bron 2
92625, 475840
5,0 m
0,0 mw
375,00 kg/j

25 NH3

Bron 4
96536, 478861
5,0 m
0,0 mw
1.529,00 kg/j

Aantal Stof
dieren

139 NH3
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 6
94905, 476046
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 7
94990, 476263
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

404,00 kg/j

Naam

Bron 8
95058, 475257
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 9
95059, 475168
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 5
94313, 476273
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.055,50 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

922,40 kg/j

Naam

Bron 11
94413, 476395
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.657,50 kg/j

Naam

Bron 12
94915, 476236
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

656,30 kg/j

Naam

Bron 13
94550, 474199
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

517,00 kg/j

Naam

Bron 14
92301, 474728
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 10
94667, 474850
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.131,80 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

1.004,00 kg/j

Naam

Bron 16
94498, 474644
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2

Bron 15
93751, 476226
8,0 m
0,4 mw
Standaard profiel industrie

1.176,00 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectverschil
(Kennemerland-Zuid)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Verschil

Hoogste
depositie
Situatie 2
(mol/ha/j)

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 2

Kennemerland-Zuid

223,12

260,17

+ 37,05

260,17

Coepelduynen

0,63

1,23

+ 0,60

1,23

Meijendel & Berkheide

0,28

0,55

+ 0,27

0,55

Nieuwkoopse Plassen & De
Haeck

0,11

0,18

+ 0,07

0,18

Noordhollands Duinreservaat

0,12

0,19

+ 0,06

0,19

Polder Westzaan

0,11

0,17

+ >0,05

0,17

Westduinpark & Wapendal

0,07

0,12

+ 0,05

0,12

Oostelijke Vechtplassen

0,06

0,10

+ 0,04

0,10

Ilperveld, Varkensland,
Oostzanerveld & Twiske

0,07

0,10

+ 0,03

0,10

Schoorlse Duinen

0,06

0,09

+ 0,03

0,09

Botshol

0,06

0,09

+ 0,03

0,09

Wormer- en Jisperveld &
Kalverpolder

0,07

0,10

+ 0,03

0,10

Solleveld & Kapittelduinen

0,05

0,08

+ 0,03

0,08

Naardermeer

>0,05

0,08

+ 0,03

0,08

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie per Kennemerland-Zuid
habitattype
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

223,12

260,17

+ 37,05

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

120,12

140,17

+ 20,05

H2150 Duinheiden met struikhei

26,41

30,95

+ 4,55

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

15,77

18,74

+ 2,97

H2160 Duindoornstruwelen

11,63

13,78

+ 2,16

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

10,04

12,01

+ 1,98

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

4,56

5,80

+ 1,25

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

3,40

4,43

+ 1,03

H2170 Kruipwilgstruwelen

3,40

4,43

+ 1,03

H2120 Witte duinen

1,14

2,01

+ 0,86

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

3,42

4,22

+ 0,80

H2180B Duinbossen (vochtig)

3,46

4,26

+ 0,79

H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H2130B, H2130C)

0,92

1,52

+ 0,60

H2130C Grijze duinen (heischraal)

2,23

2,78

+ 0,55

H2110 Embryonale duinen

0,79

1,14

+ 0,36

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

1,13

1,47

+ 0,34

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,62

0,87

+ 0,25

ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,58

0,82

+ 0,23

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,35

0,50

+ 0,15

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,25

0,36

+ 0,11

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Coepelduynen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,63

1,23

+ 0,60

H2160 Duindoornstruwelen

0,57

1,09

+ 0,53

H2120 Witte duinen

0,42

0,82

+ 0,40

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,21

0,41

+ 0,21

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Meijendel & Berkheide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2160 Duindoornstruwelen

0,28

0,55

+ 0,27

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,28

0,55

+ 0,27

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,28

0,55

+ 0,27

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,26

0,50

+ 0,24

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,23

0,45

+ 0,22

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

0,20

0,39

+ 0,18

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,20

0,39

+ 0,18

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,18

0,33

+ 0,16

H2120 Witte duinen

0,18

0,33

+ 0,16

ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,19

0,34

+ 0,15

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,18

0,33

+ 0,15

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,14

0,26

+ 0,12

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,13

0,23

+ 0,10

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water),
(matig) eutrofe vormen

0,12

0,21

+ 0,09

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,12

0,21

+ 0,09

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,06

0,10

+ 0,04

ZGH2180B Duinbossen (vochtig)

0,06

0,10

+ 0,04

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

ReGJjB9dKq4S (04 februari 2016)
pagina 18/29

Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

>0,05

0,09

+ 0,04

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,05

0,08

+ 0,03

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat

0,11

0,18

+ 0,07

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,10

0,16

+ 0,06

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,08

0,13

+ 0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,06

0,10

+ 0,04

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,06

0,10

+ 0,04

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,06

0,09

+ 0,04

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

>0,05

0,08

+ 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,05

0,08

+ 0,03

H6410 Blauwgraslanden

0,05

0,07

+ 0,03

H7210 Galigaanmoerassen

0,04

0,07

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Noordhollands Duinreservaat
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,12

0,19

+ 0,06

H2120 Witte duinen

0,12

0,18

+ 0,06

H2160 Duindoornstruwelen

0,12

0,18

+ 0,06

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,12

0,18

+ 0,06

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,12

0,18

+ 0,06

H9999:87 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H2130B, H2130C)

0,11

0,17

+ 0,06

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,11

0,16

+ >0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,10

0,16

+ >0,05

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,11

0,16

+ >0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,11

0,16

+ >0,05

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,08

0,12

+ 0,04

H2130C Grijze duinen (heischraal)

0,07

0,10

+ 0,03

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

0,06

0,09

+ 0,03

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)

>0,05

0,08

+ 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei

0,06

0,08

+ 0,03

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,04

0,07

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H6410 Blauwgraslanden

0,04

0,06

+ 0,02

H7210 Galigaanmoerassen

0,04

0,06

+ 0,02

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Polder Westzaan
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,11

0,17

+ >0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,10

0,14

+ 0,05

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,07

0,11

+ 0,04

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06

0,09

+ 0,03

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

>0,05

0,08

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

-
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Westduinpark & Wapendal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,07

0,12

+ 0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,07

0,11

+ 0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,07

0,11

+ 0,05

H2120 Witte duinen

0,07

0,11

+ 0,04

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,06

0,09

+ 0,04

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,06

0,09

+ 0,04

H2150 Duinheiden met struikhei

>0,05

0,09

+ 0,04

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

>0,05

0,09

+ 0,03

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Oostelijke Vechtplassen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,06

0,10

+ 0,04

H91D0 Hoogveenbossen

0,06

0,09

+ 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

>0,05

0,09

+ 0,03

H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H3140)

>0,05

0,08

+ 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

>0,05

0,08

+ 0,03

H7210 Galigaanmoerassen

0,05

0,08

+ 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,05

0,07

+ 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,04

0,07

+ 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,04

0,06

+ 0,02

H6410 Blauwgraslanden

0,04

0,06

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H91D0 Hoogveenbossen

0,07

0,10

+ 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06

0,09

+ 0,03

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,06

0,08

+ 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,04

0,06

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Schoorlse Duinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,06

0,09

+ 0,03

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

>0,05

0,09

+ 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei

>0,05

0,08

+ 0,03

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)

>0,05

0,08

+ 0,03

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,05

0,08

+ 0,03

H2120 Witte duinen

0,05

0,07

+ 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,04

0,07

+ 0,02

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,04

0,06

+ 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,04

0,06

+ 0,02

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,04

0,06

+ 0,02

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,04

0,06

+ 0,02

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,04

0,06

+ 0,02

H2160 Duindoornstruwelen

0,04

>0,05

+ 0,02

-

H2110 Embryonale duinen

0,03

>0,05

+ 0,02

-

Situatie 1
Situatie 2
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Botshol
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06

0,09

+ 0,03

H91D0 Hoogveenbossen

0,06

0,09

+ 0,03

H7210 Galigaanmoerassen

0,06

0,09

+ 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,06

0,09

+ 0,03

ZGH3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

>0,05

0,09

+ 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,05

0,07

+ 0,03

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,07

0,10

+ 0,03

H91D0 Hoogveenbossen

0,05

0,07

+ 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,04

0,06

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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vergunningaanvraag
Solleveld & Kapittelduinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,05

0,08

+ 0,03

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,05

0,08

+ 0,03

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,05

0,08

+ 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei

0,05

0,08

+ 0,03

H2160 Duindoornstruwelen

0,05

0,08

+ 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,05

0,08

+ 0,03

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,05

0,07

+ 0,03

H2120 Witte duinen

0,03

>0,05

+ 0,02

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

0,03

>0,05

+ 0,02

Situatie 1
Situatie 2

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar
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Naardermeer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

Lg05 Grote-zeggenmoeras

>0,05

0,08

+ 0,03

H91D0 Hoogveenbossen

>0,05

0,08

+ 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

>0,05

0,08

+ 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,05

0,07

+ 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,05

0,07

+ 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,04

0,07

+ 0,03

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,05

0,07

+ 0,03

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,04

0,07

+ 0,02

H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H3140)

0,04

0,07

+ 0,02

H6410 Blauwgraslanden

0,04

0,06

+ 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,03

>0,05

+ 0,02

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Disclaimer

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

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2015_20160125_31bd639486
Database
versie 2015_20151211_3dec74e7e2
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Emissie
Depositie natuurgebieden
Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
RRmN8mXiCJUw (04 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

gemeente Noordwijkerhout

Buitengebied, nvt nvt

Omschrijving

AERIUS kenmerk

PlanMER Noordwijkerhout

RRmN8mXiCJUw

Datum berekening

Rekenjaar

04 februari 2016, 08:48

2015

Totale emissie

Depositie
Hectare met
hoogste projectverschil (mol/ha/j)

Toelichting

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

7,42 kg/j

11,01 kg/j

3,59 kg/j

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Natuurgebied

Provincie

Kennemerland-Zuid

Zuid-Holland

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

0,42

0,75

+ 0,32

PlanMER Noordwijkerhout
vergelijking
Huidige situatie/Nieuwe situatie
Dunimar

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Bron 17
95967, 478580
2,5 m
0,0 mw
2,13 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

204,0 NOx
NH3

Emissie

2,13 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Bron 19
95909, 478451
2,5 m
0,0 mw
1,82 kg/j
< 1 kg/j
Emissie

120,0 NOx
NH3

Locatie (X,Y)

Voertuig

1,64 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Naam

Soort

Emissie

240,0 NOx
NH3

Naam

Soort

Bron 18
95939, 478528
2,5 m
0,0 mw
1,64 kg/j
< 1 kg/j

1,82 kg/j
< 1 kg/j

Bron 20
95982, 478475
2,5 m
0,0 mw
1,83 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

120,0 NOx
NH3

Emissie

1,83 kg/j
< 1 kg/j
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vergunningaanvraag
Locatie
Situatie 2

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 2

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Bron 17
95967, 478580
2,5 m
0,0 mw
5,51 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

529,0 NOx
NH3

Emissie

5,51 kg/j
< 1 kg/j
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vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor
vergunningaanvraag

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1
Situatie 2

Bron 19
95910, 478451
2,5 m
0,0 mw
2,24 kg/j
< 1 kg/j
Emissie

148,0 NOx
NH3

Locatie (X,Y)

Voertuig

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Naam

Soort

Emissie

148,0 NOx
NH3

Naam

Soort

Bron 18
95939, 478527
2,5 m
0,0 mw
< 1 kg/j
< 1 kg/j

2,24 kg/j
< 1 kg/j

Bron 20
95982, 478473
2,5 m
0,0 mw
2,26 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

148,0 NOx
NH3

Emissie

2,26 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectverschil
(Kennemerland-Zuid)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Situatie 1

Kennemerland-Zuid

Verschil

Hoogste
depositie
Situatie 2
(mol/ha/j)

+ 0,32

0,75

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

0,42

Situatie 2

0,75

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Depositie per Kennemerland-Zuid
habitattype
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

H2180Abe Duinbossen (droog), berkeneikenbos

0,42

0,75

+ 0,32

H2150 Duinheiden met struikhei

0,24

0,47

+ 0,23

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,24

0,47

+ 0,23

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Disclaimer

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

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2015_20160125_31bd639486
Database
versie 2015_20151211_3dec74e7e2
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
Situatie 2
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Emissie
Depositie natuurgebieden
Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
RWuJtWeWhc6p (04 februari 2016)
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Gemeente Noordwijkerhout

Buitengebied, nvt nvt

Omschrijving

AERIUS kenmerk

PlanMER Noordwijkerhout

RWuJtWeWhc6p

Datum berekening

Rekenjaar

04 februari 2016, 13:12

2014

Totale emissie

Depositie
Hectare met
hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)

Situatie 1

NOx

301,17 kg/j

NH3

-

Natuurgebied

Provincie

Kennemerland-Zuid

Zuid-Holland

Situatie 1

0,23

Toelichting

Berekening voor
vergunningaanvraag

Berekening enkele uitbreiding glastuinbouw met 3000m2

Situatie 1
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

NOx (nitroge (1030)
96378, 478667
8,0 m
0,4 mw
Continue emissie
301,17 kg/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectbijdrage
(Kennemerland-Zuid)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
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vergunningaanvraag
Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Kennemerland-Zuid

0,23

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
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Depositie per Kennemerland-Zuid
habitattype
Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,23

H2150 Duinheiden met struikhei

0,18

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,18

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

>0,05

Overschrij- Ontwikkelingsding KDW ruimte
beschikbaar

Geen overschrijding
Wel overschrijding*
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Disclaimer

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

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2015_20160125_31bd639486
Database
versie 2015_20151211_3dec74e7e2
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
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1

I n l e i d i n g

De gemeente Noordwijkerhout herziet het geldende bestemmingsplan voor het

buitengebied inclusief herzieningen en wijzigingen tot één actueel en digitaal
Bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente. De gemeente besloot daartoe omdat zij, op grond van de Wro, over een actueel, digitaal (IMRO2012/SVBP2012)

en

digitaal

gepubliceerd

(IMRO2012/STRI2012)

bestemmingsplan dient te beschikken. Het geldende bestemmingsplan is in
2005 vastgesteld en dient medio 2015 geactualiseerd te zijn om te voldoen aan
de eisen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
Het doel is te komen tot een ‘actueel, digitaal en in hoofdzaak beherend bestemmingsplan voor het buitengebied’:
–

om te beschikken over een degelijk toetsingskader ten behoeve van de
ontwikkeling van al bestaande functies (bebouwing en gebruik) en waarden in het buitengebied van de gemeente Noordwijkerhout;

–

om ruimte te creëren voor ontwikkelingen die in de komende termijn te
verwachten zijn of om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden.
Daarbij is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport het uitgangspunt;

–

dat rekening houdt met al geplande projecten en initiatieven van de
gemeente, andere instanties of particulieren;

–

dat rekening houdt met de relevante milieuhygiënische en planologische
aspecten en de gemeentelijke mogelijkheden en middelen om de uitvoering van het plan te waarborgen.

Een beherend bestemmingsplan betekent dat het plan een actuele planologische regeling van de bestaande situatie bevat. Bestaande rechten en plichten
uit de geldende regeling worden zoveel mogelijk overgenomen en waar nodig
aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Dat wil overigens niet zeggen
dat het bestemmingsplan uitsluitend de actuele situatie planologisch regelt.
De gewenste ontwikkelingen binnen het gebied worden mogelijk gemaakt door
middel van flexibiliteitsbepalingen, zoals afwijkingsregels en wijzigingsregels.
Concrete wensen of verzoeken waarvoor nader onderzoek noodzakelijk is zullen niet worden verwerkt in het nieuw op te stellen bestemmingsplan Buitengebied. Voor dergelijke ontwikkelingen is veelal nader onderzoek noodzakelijk.
Deze ontwikkelingen zullen enkel mogelijk gemaakt worden via een afzonderlijke planherziening.
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Als onderbouwing van het bestemmingsplan Buitengebied dient een Milieueffectrapport (planMER) te worden opgesteld. Het bestemmingsplan biedt namelijk het kader voor toekomstige activiteiten waarvoor volgens de Wet milieubeheer (Wm) een besluit-m.e.r.(beoordeling) verplicht is, met name in de
vorm van uitbreiding van bestaande veehouderijen.
De eerste stap om te komen tot een planMER betreft het opstellen van voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
In deze Notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten:
Hoofdstuk 2 gaat nader in op de planMER-plicht, doel en inhoud en de procedure. in hoofdstuk 3 ingegaan op de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout biedt. Hoofdstuk 4 gaat in op
reikwijdte en detailniveau van het planMER en op de Alternatieven die in het
planMER worden beoordeeld.

Kader: In dit planMER gebruikte begrippen

In deze notitie worden de volgende begrippen gebruikt:
-

m.e.r.: milieueffectrapportage (de procedure);

-

MER: milieueffectrapport (het rapport);

-

m.e.r. voor plannen (plan-m.e.r.): de m.e.r.-procedure voor plannen
die een kader bieden voor zogenoemde m.e.r.-(beoordeling)plichtige
activiteiten. Hiervoor moet altijd de uitgebreide procedure gevolgd
worden;

-

m.e.r. voor besluiten (besluit-m.e.r.): de procedure voor besluiten die
op grond van de Wet milieubeheer zogenoemd m.e.r.-(beoordeling)plichtig zijn. Of het volgen van een uitgebreide of beperkte procedure
gevolgd moet worden hangt af van het project en de plaats van het
project. Of een uitgebreide of beperkte procedure gevolgd moet worden, wordt in de eerste plaats bepaald op grond van het Besluit milieueffectrapportage.

Een besluit-m.e.r. wordt vaak als project-m.e.r. aangeduid om het verschil
tussen een plan en een project duidelijk te maken. Om dit verschil goed te
kunnen onderscheiden, worden in dit rapport bij het MER ook de begrippen
planMER en project-MER (besluit-MER) gebruikt.
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P l a n M E R

In een planMER, het rapport dat het resultaat vormt van het proces van de
milieueffectrapportage, worden de effecten van voorgenomen activiteiten op

de verschillende milieuaspecten beschreven en beoordeeld. Aan de hand hiervan kunnen verschillende alternatieven worden afgewogen, om uiteindelijk tot
een goed onderbouwde keuze te komen en deze te verwerken in het beoogde
(bestemmings)plan.

2.1

Waarom een planMER?
Wettelijk kader
In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage
(Besluit mer) is wettelijk geregeld voor welke projecten en besluiten een milieueffectrapport dient te worden opgesteld. Een planmer‐plicht is voor een
bestemmingsplan aan de orde als het plan:


kaderstellend

is

voor

een

toekomstig

besluit

over

mer‐(beoordelings)plichtige activiteiten: bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten
die in het kader van de omgevingsvergunning milieu mer‐(beoordelings)plichtig zijn (artikel 7.2 van de Wet milieubeheer);


mogelijkheden biedt voor activiteiten die een significant negatief effect
kunnen veroorzaken op Natura 2000‐gebieden, het opstellen van een Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw
1998) is noodzakelijk (artikel 7.2a van de Wet milieubeheer).

Kaderstelling
Uit Bijlage C en D van het Besluit m.e.r. blijkt dat zowel de ‘de oprichting,
wijziging of uitbreiding van een veehouderijbedrijf’ als ‘de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van
pluimvee of varkens’ een m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit is, wanneer
onderstaande drempelwaarden worden overschreden.
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Bestemmingsplan Buitengebied
Het bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout is hoofdzakelijk conserverend van aard, maar biedt wel ontwikkelingsmogelijkheden aan de agrarische
bedrijven. Daarbij gaat het onder andere om ontwikkelingsruimte voor de
aanwezige grondgebonden veehouderijen. Het betreft slechts drie grondgebonden bedrijven. Binnen het plangebied zijn geen intensieve veehouderijen
(hoofd‐ of neventakken) aanwezig en het bestemmingsplan biedt ook geen
mogelijkheden voor de vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen.
Conform wet‐ en regelgeving en jurisprudentie dient bij de beoordeling of
sprake is van een planmerplicht ook rekening te worden gehouden met onbenutte ruimte die wordt overgenomen uit vigerende bestemmingsplannen en
eventuele afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden.
Door de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied
Noordwijkerhout biedt, is het mogelijk dat in bepaalde gevallen bij toekomstige uitbreidingen van veehouderijen drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.
zullen worden overschreden. Daarmee vormt het bestemmingsplan het kader
voor mogelijke toekomstige besluiten over mer(‐beoordelings)plichtige activiteiten. Om deze reden is voor het bestemmingsplan sprake van een planmer‐plicht.
Passende beoordeling nodig?
Binnen de gemeentegrens van Noordwijkerhout is een klein deel van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid gelegen. Binnen een straal van 20 km rond
de gemeente liggen verder de Natura 2000-gebieden Coepelduyen (op 1,6 km
afstand), Mijendel & Berkheide (op 6,2 km afstand), De Wilck (op 13,3 km
afstand) en Polder Westzaan (op 19,7 km afstand). Figuur geeft een overzicht
van de ligging van Natura 2000-gebieden binnen en direct rond de gemeente
Noordwijkerhout.

8
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Figuur 1. Kaart met ligging Natura 2000-gebieden binnen en rond de gemeente Noordwijkerhout (rood omlijnd)

In de Nbw 1998 is vastgelegd dat voor plannen die mogelijk leiden tot significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden een zogenaamde ‘Passende
beoordeling’ noodzakelijk is. Voor wat betreft het bestemmingsplan Buitengebied kan niet op voorhand worden uitgesloten dat het bestemmingsplan significante negatieve effecten op Natura 2000 heeft. Met name als het gaat om het
aspect stikstofdepositie kan op vele kilometers afstand sprake zijn van waarneembare effecten als gevolg van de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan. Bovendien is bij in ieder geval het Natura 2000-gebied KennemerlandZuid sprake van een situatie waarin de achtergronddepositie hoger is dan de
zogenaamde kritische depositiewaarde. Dat wil zeggen dat het natuurgebied
nu overbelast is voor wat betreft de stikstofdepositie. En dat betekent dat elke
toename van depositie in beginsel een significant negatief effect oplevert. Dit
komt vooral door de ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderijen.
Het bovenstaande bekent dat een Passende beoordeling op grond van de Nbw
1998 dient te worden uitgevoerd. Wanneer voor een plan een Passende beoordeling noodzakelijk is, leidt dit automatisch tot een planmer‐plicht. In hoofdstuk 3 van deze notitie wordt hier nader op ingegaan. De noodzakelijke
Passende beoordeling maakt onderdeel uit van het planMER.
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2.2

Doel planMER
Het doel van een plan-m.e.r. is om de milieugevolgen van een plan, in voorliggend geval een bestemmingsplan, in beeld te brengen voordat er een besluit
wordt overgenomen. Zo kan het milieubelang volwaardig worden meegewogen
in de besluitvorming door het ‘bevoegd gezag’ (de overheid die het besluit
moet nemen).
De plan-m.e.r. is gekoppeld aan het bestemmingsplan dat kaderstellend is voor
eventuele concrete projecten of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige
gevolgen. Dit kan betekenen dat in eerste instantie voor het bestemmingsplan
buitengebied een planMER wordt opgesteld en dat in een later stadium uit dat
bestemmingsplan voortvloeiende activiteiten/projecten alsnog besluit-m.e.r.(beoordeling)plichtig zijn waaraan besluiten zijn gekoppeld, zoals vergunningen.
Belangrijk bij het opstellen van het MER voor een bestemmingsplan is een goede beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit (in dit geval het
opstellen van het bestemmingsplan) wordt beoogd. Daarbij moeten ook alternatieven voor de voorgenomen activiteit die redelijkerwijs in beschouwing
kunnen worden genomen, worden beschreven en de motivering van de keuze
voor de in beschouwing genomen alternatieven. Op de keuze van de verschillende alternatieven wordt later in deze notitie ingegaan.
Het College van B&W van de gemeente Noordwijkerhout is voor deze planMER
de initiatiefnemer en de gemeenteraad vormt het bevoegde gezag.

2.3

Inhoudelijke eisen
Een planMER dient aan de volgende inhoudelijke eisen te voldoen:
a.

een beschrijving van de inhoud en doelstellingen van de voorgenomen
activiteit en de gekozen alternatieven. De gekozen alternatieven dienen
gemotiveerd te worden;

b.

relevante beleidsdoelstellingen en de wijze waarop hiermee bij de voorgenomen activiteit rekening is gehouden;

c.

een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben op
de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven;

d.

een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en de te
verwachten ontwikkelingen als de voorgenomen activiteit en de alternatieven niet zouden worden uitgevoerd;

e.

een beschrijving van de mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen
van zowel de voorgenomen activiteit als van redelijke alternatieven
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voor het plan, inclusief een motivering van de wijze waarop deze gevolgen bepaald zijn;
f.

een beschrijving van mogelijke gevolgen van de voorgenomen activiteit
en de alternatieven op gebieden die zijn aangewezen in het kader van
de Europese vogel- en/of habitatrichtlijn;

g.

een vergelijking van het beschrevene onder d met het beschreven onder
e en f;

h.

een beschrijving van maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden
genomen om mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu,
veroorzaakt door de activiteit, te voorkomen, dan wel te beperken of
ongedaan te maken;

i.

een overzicht van de leemten als gevolg van het ontbreken van kennis of
informatie;

j.

de voorgenomen monitoringsmaatregelen;

k.

een voor een algemeen publiek op begrijpelijke wijze geformuleerde
samenvatting.

Met nadelige milieugevolgen worden mogelijke aanzienlijke milieueffecten
bedoeld voor met name biodiversiteit, bevolking, gezondheid van de mens,
fauna, flora, bodem, water, lucht, klimaatfactoren, cultureel erfgoed met
inbegrip van architectonisch en archeologisch erfgoed, landschap en de wisselwerking tussen deze elementen.

2.4

Procedure planMER
De planMER-procedure omvat zeven stappen:
1.

Openbare kennisgeving (artikel 7.9) Hierin wordt in ieder geval aangegeven:
a.

Welke stukken waar en wanneer ter inzage worden gelegd.

b. Dat in het planMER naar verwachting tevens een Passende beoordeling wordt opgenomen in verband met de mogelijk significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden in of nabij het plangebied, als
bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van de Nbw 1998.
c.

Wie op welke wijze en binnen welke termijn de gelegenheid wordt
geboden om zienswijzen naar voren te brengen met betrekking tot
het voornemen op een planMER op te stellen.

d. Of de Commissie m.e.r. of een andere (onafhankelijke) instantie in
de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen. In dit geval
wordt daar niet voor gekozen.
2.

Raadplegen bestuursorganen op basis van Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De bestuursorganen die met de uitvoering van het plan te maken
kunnen krijgen worden geraadpleegd over reikwijdte en detailniveau
van het op te stellen milieueffectrapport (planMER, artikel 7.8). Dit betreft in ieder geval de provincie, het Waterschap en de Inspectie Leef-
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omgeving en Transport. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau vormt
het document op basis waarvan de discussie met betrokken overheden
zal plaatsvinden. In dit geval zullen stap 1 en 2 worden gecombineerd.
Dat wil zeggen dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt gepubliceerd en in dat kader een ieder de gelegenheid krijgt om zienswijzen
naar voren te brengen.
3.

Opstellen milieueffectrapport (planMER; artikel 7.7).

4.

PlanMER en ontwerpbestemmingsplan:
a.

Terinzagelegging (artikel 7.10);

b. Toetsing Commissie m.e.r. (artikel 7.12) De toetsing door de Commissie m.e.r. is verplicht.
5.

Motiveren van de gevolgen van het planMER en de zienswijzen in het
definitieve bestemmingsplan (artikel 7.14).

12

6.

Bekendmaking en mededeling van het plan (artikel 7.15).

7.

Evaluatie van de effecten na realisatie (artikel 7.39).
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H e t
b e s t e m m i n g s p l a n

B u i t e n g e b i e d

3.1

Plangebied
Het gebied van het bestemmingsplan Buitengebied betreft het gehele grondgebied van de gemeente met uitzondering van de kernen De Zilk, Noordwijkerhout, bedrijventerrein ’s-Gravendam, Delfweg, het recreatiegebied Oosterduinsemeer, het voormalig Sancta Maria/Bavo en Landgoed Dyckenburch. De
recreatieterreinen Sollasi, Duinschoten en Dunimar maken wel onderdeel uit
van het plangebied, evenals het Landgoed Leeuwenhorst en de bestaande natuurgebieden. De globale begrenzing van het plangebied is op de navolgende
afbeelding weergegeven.

Globale begrenzing plangebied bestemmingsplan
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3.2

Plansystematiek
Op basis van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport is het plangebied
onderverdeeld in een aantal verschillende zones, te weten:
- bollenzone 1;
- bollenzone 2;
- waardevolle graslanden.

Zonering binnen het plangebied

Bovenstaande figuur geeft de begrenzing van de zones binnen het plangebied
weer. De gebruiks‐ en bouwmogelijkheden verschillen per zone maar ook per
productietak (grondgebonden veehouderij, bollenteelt en glastuinbouw). Om
de bestemmingsplannen overzichtelijk, duidelijk en goed raadpleegbaar te
maken, is gekozen voor een uitgebreide bestemmingsplansystematiek. Dit
betekent dat voor elke combinatie van zones en productietakken een afzon-
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derlijk artikel/bestemming is opgenomen die als volgt tot stand komt: alle
bestemmingen beginnen met Agrarisch gevolgd door de productietak en tot
slot de zone. Een veehouderijbedrijf in de zone waardevolle graslanden krijgt
dus de bestemming ‘Agrarisch – Grondgebonden veehouderij – Waardevolle
graslanden’. Omschakeling naar een andere productietak is alleen mogelijk
wanneer de bestemming gewijzigd wordt. Omdat hier veelal sprake is van
maatwerk wordt dit niet door middel van een wijzigingsbevoegdheid mogelijk
gemaakt. Voor verzoeken om te schakelen naar een andere productietak dient
een afzonderlijke procedure gevoerd te worden.

3.3

Bouwmogelijkheden agrarische bedrijven
Deze paragraaf bevat een overzicht van de bouwmogelijkheden c.q. ontwikkelingsruimte die relevant is voor de sectorale toetsing in het kader van het
planMER.
3 . 3 . 1

Agrarische bedrijfsactiviteiten

Grondgebonden veehouderijen
De drie aanwezige grondgebonden veehouderijen zijn opgenomen in de bestemming Agrarisch – Grondgebonden veehouderij – Waardevolle graslanden.
Deze zijn bestemd tot ‘grondgebonden veehouderij. Daarbij is een grondgebonden veehouderij gedefinieerd als: ‘het houden van melk- en ander vee
(nagenoeg) geheel op open grond, waaronder ook begrepen het fokken van
paarden en het houden van geiten en schapen’. Een intensieve veehouderij is
dus niet toegestaan.
Binnen de agrarische bouwvlakken voor grondgebonden veehouderijbedrijven is
het toegestaan om een paardenfokkerij te vestigen. Daarnaast is uitsluitend
ter plaatse van de aanduiding ‘paardenhouderij’ een gebruiksgerichte paardenhouderij (niet zijnde een manege) toegestaan.
De agrarisch bouwpercelen voor de grondgebonden veehouderijbedrijven mogen volledig bebouwd worden. In alle drie de gevallen is er in de huidige situatie binnen de bouwvlakken nog sprake van ontwikkelingsruimte (onbenutte
bouwmogelijkheden). Overschrijding van het bouwvlak is alleen toelaatbaar
door middel van afwijken van de bouwregels voor zover een doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt. Hiervan is in ieder geval sprake, indien
de overschrijding van het bouwvlak vanwege de milieuwetgeving of het dierenwelzijn is vereist. Het bouwvlak mag eenmalig worden overschreden met
niet meer dan 25 m, met dien verstande dat het maximum oppervlak van de
overschrijding ten hoogste 100 m² bedraagt en hiermee de bestemmingsgrens
niet wordt overschreden. Bij de agrarische bedrijven is één bedrijfswoning
toegestaan.
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Intensieve veehouderij
In

het

plangebied

komen

geen

intensieve

veehouderijbedrijven

voor

(hoofd‐/neventak). Nieuwe intensieve vormen van veehouderij zijn niet toegestaan.
Glastuinbouw
Glastuinbouw is uitsluitend toegestaan binnen de bestemmingen Agrarisch –
Glastuinbouw – Bollenzone 1 en Agrarisch – Glastuinbouw – Bollenzone 2. Deze
bestemmingen zijn opgenomen voor enkele bestaande glastuinbouwbedrijven.
De opgenomen bouwvlakken bieden nauwelijks mogelijkheden voor uitbreiding
van de kassen. Verdere vergroting wordt in het bestemmingsplan alleen mogelijke gemaakt voor de bedrijven met de bestemming Agrarisch – Glastuinbouw –
Bollenzone 2. Daarin zit een wijzigingsbevoegdheid om onder voorwaarden de
oppervlakte van de kassen en overige bedrijfsgebouwen te vergroten tot ten
hoogste 2 ha.
Omschakeling naar een andere productietak is uitsluitend via een afzonderlijke
ruimtelijke procedure mogelijk. Alle bedrijfsgebouwen, waaronder begrepen
kassen, dienen binnen het bouwvlak te worden gerealiseerd.
Bollenteelt
Permanente bollenteelt is toegestaan binnen de bestemmingen Agrarisch –
Bollenteelt – Bollenzone 1 en Agrarisch – Bollenteelt – Bollenzone 2. Bij bollenteeltbedrijven zijn kweektunnels binnen het bouwvlak zonder beperkingen
toegestaan. Voor bedrijfsgebouwen geldt dat er 250 m² bedrijfsgebouwen per
hectare duurzaam in gebruik zijnde teeltgrond met een maximum van 3.000
m² is toegestaan.
Het bouwvlak mag eenmalig worden overschreden met niet meer dan 25 m,
met dien verstande dat het maximum oppervlak van de overschrijding ten
hoogste 100 m² bedraagt en hiermee de bestemmingsgrens niet wordt overschreden.
In de bestemming Agrarisch – Bollenteelt – Bollenzone 1 is voor een specifiek
aangewezen gebied een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming
te wijzigen in Dagrecreatie voor een landschapspark. Hiervoor gelden nadere
voorwaarden, zoals dat de verloren gaande bollengrond moet worden gecompenseerd.
3 . 3 . 2

Nevenactiviteiten

De gemeente Noordwijkerhout speelt in op de verbrede landbouw door nevenactiviteiten mogelijk te maken. Deze nevenactiviteiten worden deels bij recht
en deels via afwijking mogelijk gemaakt. Het gaat om kleinschalige activiteiten die onder andere gericht zijn op recreatie. Voor het toestaan van nevenfuncties wordt onderscheid gemaakt per productietak. Tevens is gekeken naar
de kenmerken per gebied zoals opgenomen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en de vigerende mogelijkheden.
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3 . 3 . 3

Vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen

In de toekomst wordt een afname van het aantal agrarische bedrijven in het
landelijk gebied verwacht. Voor deze bedrijven dienen er mogelijkheden te
zijn om nieuwe functies op vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen te realiseren. De praktijk leert dat elke situatie die zich aandient maatwerk vraagt.
Alleen dan kan ingespeeld worden op de specifieke kenmerken van de locatie
en kan rekening worden gehouden met de dan geldende marktomstandigheden. Om die reden wordt het toestaan van vervolgfuncties niet in dit bestemmingsplan, maar via een afzonderlijke procedure mogelijk gemaakt.
3 . 3 . 4

Recreatie en toerisme

In het plangebied zijn verschillende dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen
aanwezig, die een passende, specifieke bestemming krijgen. Recreatieve functies in de vorm van fiets‐ en wandelpaden zijn binnen de verschillende bestemmingen

mogelijk.

Het

realiseren

van

nieuwe

zomer‐

en

of

recreatiewoningen en kampeerterreinen en/of ‐plaatsen wordt niet toegestaan
in het bestemmingsplan.
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R e i k w i j d t e

4

e n

d e t a i l n i v e a u

4.1

Inleiding
De reikwijdte en het detailniveau van een planMER is afhankelijk van het abstractieniveau van het plan.
In het planMER worden de milieueffecten bepaald door het voornemen (=
voorontwerp bestemmingsplan) en eventuele redelijke alternatieven te vergelijken met de zogenaamde referentiesituatie (= huidig situatie en autonome
ontwikkelingen).
Bij het bepalen van de milieueffecten moet volgens jurisprudentie uitgegaan
worden van de maximale mogelijkheden in het bestemmingsplan (dus incl.
ontwikkelingsmogelijkheden via afwijking of wijziging). Tevens beschrijft het
planMER welke maatregelen mogelijk zijn om eventuele negatieve effecten te
voorkomen.

In de volgende paragrafen wordt daarom ingegaan op:


De referentiesituatie;



De uitgangspunten voor het bepalen van de milieueffecten van het voornemen (= voorontwerp bestemmingsplan);



Voor welke milieuthema’s de effecten worden beschreven (detailniveau
van het planMER);



Welke alternatieven worden verwacht.

Het planMER moet inzichtelijk maken of de gemaakte planologische keuzes en
ontwikkelingsruimte op gebiedsniveau leiden tot belangrijke gevolgen voor het
milieu. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de wettelijke normen en
grenswaarden die vanuit de verschillende sectorale wet‐ en regelgeving gelden.
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4.2

Referentiesituatie
In het MER worden de milieueffecten van het voornemen (en de alternatieven)
vergeleken met de referentiesituatie. De referentiesituatie is de bestaande
situatie met de vaststaande autonome ontwikkeling . Hierbij vindt het voornemen (het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied) niet plaats. De
omschrijving van de referentiesituatie is in het algemeen beperkt tot die onderdelen op basis waarvan de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven plaatsvindt.
Het toetsingskader voor de milieueffecten in het MER vormt de referentiesituatie. Conform de eisen in de Nb-wet 1998 vormt alleen de huidige situatie het
kader voor het bepalen van de effecten in de Passende beoordeling op grond
van de Nb-wet 1998.
De autonome ontwikkelingen betreffen nog niet bestaande legale situaties,
waarvan zeker is dat deze wel binnenkort gaan plaatsvinden. Dat kunnen ontwikkelingen binnen het plangebied zijn, maar ook ontwikkelingen buiten het
plangebied die effecten hebben binnen het plangebied.
Er wordt nog nader bepaald met welke autonome ontwikkelingen in het planMER rekening moet worden gehouden.

4.3

Uitgangspunten bepalen milieueffecten
De ontwikkelingsruimte voor de grondgebonden veehouderijen vormt de directe aanleiding voor het opstellen van het planMER en neemt daarom een belangrijke plaats in de effectbeschrijvingen in. Zoals beschreven in paragraaf
2.3 biedt het bestemmingsplan ook voor andere activiteiten ontwikkelingsruimte en flexibiliteit. Het planMER beschrijft alle relevante milieugevolgen. Uitgangspunt voor de effectbeschrijving is de maximale invulling van de bouw‐ en
gebruiksmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.
Voor het bepalen van de milieueffecten van het bestemmingsplan van de veehouderijen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:


Het bouwvlak wordt maximaal ingevuld. Daarbij moeten aannames worden
gedaan ten aanzien van de uitbreidingsruimte die dit qua dierenaantallen
met zich meebrengt. Daarbij wordt van het volgende uitgegaan: bij een
oppervlakte van 1 ha kunnen (uitgaande van praktijkwaarden voor stalop-
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pervlaktes, 70 m² per melkkoe1, met 0,7 stuks jongvee) maximaal 143
melkkoeien met 100 stuks vrouwelijk jongvee worden gehouden.


In paragraaf 2.1. is reeds aangegeven dat op voorhand duidelijk is dat
negatieve effecten in Natura 2000-gebieden op voorhand niet zijn uit te
sluiten vanwege het feit dat deze natuurgebieden nu reeds overbelast zijn
voor wat betreft de stikstofdepositie (de achtergronddepositie hoger is dan
de zogenaamde kritische depositiewaarde). De ervaring in andere gemeenten leert dat dit alleen oplosbaar is door in het bestemmingsplan een regeling op te nemen dat de maximale ammoniakemissie per bedrijf niet meer
mag bedragen dan de emissie overeenkomstig de geldende vergunning. het
Door middel van het toepassen van emissiearme stalsystemen is dan nog
uitbreiding van de veestapel mogelijk (interne saldering).Voor het planMER
vormt het opnemen van deze regeling derhalve het uitgangspunt.
Onder andere in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State van 29 oktober 2014 (bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo) is aangegeven dat bij het vastleggen van de maximale ammoniakemissie er geen sprake is van negatieve stikstofeffecten in Natura 2000gebieden.

Het planMER gaat niet alleen in op de milieueffecten van de grondgebonden
veehouderijen, maar ook op de overige effecten als gevolg van de overige
ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt. Het betreft onder andere
de ontwikkelingsruimte voor bollenteelt en nevenfuncties bij agrarische bedrijven. Gezien de aard en omvang van deze ontwikkelingsruimte wordt volstaan met een kwalitatieve beschrijving van deze milieugevolgen van de
maximale ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt.

4.4

Detailniveau planMER
Het detailniveau richt zich op het gemeentelijk niveau, en gedeeltelijk op
niveau van individuele bedrijven. Wat betreft de ontwikkelingen in de land
bouw is het van belang voor bedrijven een kader aan te geven voor mogelijkheden van uitbreiding. Echter, zaken die in het individueel vergunningstraject
worden behandeld vallen buiten dit planMER. Onderstaand wordt ingegaan op
de wijze waarop de effecten per thema worden beoordeeld.
Natura 2000
Wanneer een plan mogelijk significante effecten op Natura 2000‐gebieden
heeft, is een Passende beoordeling noodzakelijk. Voor wat betreft de effecten
op het gebied van stikstofdepositie is hiervoor al aangegeven dat in het bestemmingsplan een regeling wordt opgenomen, waarmee de ammoniakemissie

1

Zie ook Blanken, K. (2011). Handboek Melkveehouderij 2011. Wageningen UR Livestock
Research, Lelystad, 2011
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per bedrijf wordt vastgelegd. Daarmee zijn effecten op het gebied van de
stikstofdepositie uit te sluiten.
Het is dus niet zinvol om in het kader van het planMER stikstofberekeningen uit
te voeren.
Het bestemmingsplan kan evenwel ook andere effecten hebben dan ten aanzien van de stikstofdepositie, zeker omdat het Natura 2000-gebied Kennemerland‐Zuid gedeeltelijk ook in het plangebied is gelegen.
Deze effecten worden in de Passende beoordeling beschreven. Daarbij vindt
een vergelijking plaats met de huidige situatie (excl. autonome ontwikkeling),
conform de eisen van de Natuurbeschermingswet 1998.
Deze effectbeschrijving op hoofdlijnen en kwalitatief plaats. Gedetailleerd,
kwantitatief onderzoek wordt gezien de aard en omvang van deze ontwikkelingsruimte niet noodzakelijk geacht.
Ecologie
In de passende beoordeling wordt een beschrijving opgenomen van de mogelijke effecten op Natura 2000. Daarnaast beschrijft het planMER ook de effecten
op de EHS en belangrijke weidevogelgebieden in en rond het plangebied en de
beschermde soorten (Flora‐ en faunawet) die in het plangebied aanwezig zijn
(op

basis

van

beschikbare

basisgegevens

en

bronnen).

Gedetailleerd

(veld)onderzoek vindt niet plaats in het kader van het planMER, maar kan waar
nodig plaatsvinden op het moment dat sprake is van een concreet initiatief.
Geurhinder
In de Wet geurhinder en veehouderij wordt onderscheid gemaakt in diercategorieën waarvoor:


geuremissiefactoren zijn vastgesteld (intensieve diercategorieën);



vaste afstanden gelden (bijvoorbeeld melkrundvee en paarden).

Binnen het plangebied zijn uitsluitend grondgebonden veehouderijen aanwezig. Het bestemmingsplan biedt ook geen mogelijkheden voor de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. Voor grondgebonden veehouderijen zijn
geen geuremissiefactoren vastgesteld. Dat betekent dat geurberekeningen niet
mogelijk zijn. Op basis van de afstandseisen uit de Wet geurhinder en veehouderij en het Activiteitenbesluit geeft het planMER inzicht in de gevolgen van
de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor de geurhinder. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de uitbreidingsmogelijkheden
voor de veehouderijen binnen het plangebied, maar ook op eventuele nieuwe
geurgevoelige functies die in het bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt
(bijvoorbeeld bepaalde nevenfuncties).
Luchtkwaliteit
Ten behoeve van het planMER wordt de luchtkwaliteit in beeld gebracht op
basis van gegevens van de Monitoringstool die in het kader van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL) wordt beheerd. Op basis van de resultaten van de Monitoringstool wordt beoordeeld of de luchtkwaliteit in het plangebied in de bestaande situatie en bij autonome ontwikkelingen knelpunten
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vertoont. Hierbij worden uitsluitend de componenten stikstofdioxide (NO2) en
fijn stof (PM10) in beschouwing genomen, omdat de grenswaarden voor de
overige componenten die in de Wet milieubeheer titel 5.2 ('Wet luchtkwaliteit') zijn opgenomen in Nederland niet worden overschreden. Rond melkrundveehouderijen zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen over het
algemeen zeer beperkt. Op basis van kentallen wordt in het planMER kwalitatief ingegaan op de concentraties luchtverontreinigende stoffen rond veehouderijen

en

de

gevolgen

van

de

ontwikkelingsmogelijkheden

die

het

bestemmingsplan biedt voor deze concentraties.
Overige milieuthema’s
Bodem en water
In het planMER wordt ingegaan op de relevante bodem‐ en watergerelateerde
aspecten. Daarbij wordt aangesloten bij de informatie uit de toelichting bij
het ontwerpbestemmingsplan. Op hoofdlijnen wordt ingegaan op de mogelijke
effecten die samenhangen met de ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt.
Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Het plangebied heeft grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Ook hebben delen van het plangebied een archeologische verwachtingswaarde.
Het planMER beschrijft de aanwezige waarden en gaat in op de mogelijke gevolgen van de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor deze
waarden.
Verkeer
De ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan kan leiden tot een verkeerstoename op de wegen in en rond het plangebied. Het planMER beschrijft de
mogelijke gevolgen voor de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op
hoofdlijnen.
Externe veiligheid
Het planMER geeft een beschrijving van de risicobronnen binnen het plangebied en de eventuele ruimtelijke beperkingen als gevolg daarvan. Daarbij
wordt uitgegaan van een kwalitatieve beschrijving op basis van beschikbare
informatie. Gezien de aard en omvang van de ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan, wordt gedetailleerd, kwantitatief onderzoek niet noodzakelijk
geacht.

4.5

Alternatieven?
In het planMER worden de effecten op basis van de ontwikkelingsmogelijkheden in het voorontwerpbestemmingsplan beschreven.
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Mocht hieruit blijken dat er voor enkele milieuthema’s er sprake is van aanzienlijke (negatieve) milieueffecten, dan wordt bezien of het zinvol is om een
(of enkele) alternatieven te beschrijven. Op voorhand is dat niet aan te geven.

4.6

Inhoudelijke afstemming met bestemmingsplan
De onderzoeken en effectbeschrijvingen in het planMER sluiten vanzelfsprekend aan bij de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Waar
nodig worden de gevolgen cumulatief, worstcase in beeld gebracht. Wanneer
uit de onderzoeken en analyses blijkt dat ongewenste situaties kunnen ontstaan, beschrijft het planMER randvoorwaarden, maatregelen en/of uitgangspunten waarmee dergelijke negatieve effecten kunnen worden voorkomen.
Het planMER kan op die manier leiden tot een aanscherping van de bestemmingsregeling. Conform de eisen uit het Besluit milieueffectrapportage dient
in het bestemmingsplan te worden gemotiveerd op welke wijze in het plan
wordt omgegaan met de resultaten en conclusies uit het planMER.
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5

R e a c t i e
b e s t u u r s o r g a n e n

5.1

Overleg met instanties
De reacties van bestuursorganen en insprekers op de voorliggende notitie reikwijdte en detailniveau worden verwerkt en verantwoord in het planMER.
Het bevoegd gezag, i.c. de gemeenteraad, raadpleegt in ieder geval de (wettelijk) voorgeschreven bestuursorganen (artikel 7.11b Wet milieubeheer) bij
het bepalen van de reikwijdte en detailniveau van het planMER

5.2

Procedure
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt gelijk met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Op deze wijze kunnen de uitkomsten van het
planMER verwerkt worden in het ontwerpbestemmingsplan. Het planMER wordt
samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Toetsing van het
MER door de Commissie m.e.r. is in dit stadium verplicht.
In het definitieve bestemmingsplan wordt gemotiveerd aangegeven op welke
wijze in het bestemmingsplan Buitengebied rekening is gehouden met de resultaten van het planMER en het advies van de Commissie m.e.r.

8502101000000 - Notitie reikwijdte en detailniveau - 16 januari 2015

25

Colofon
Opdrachtgever
Gemeente Noordwijkerhout
Rapport
Niek Geurts / Henk Veldhuis
Projectleiding
Wim Bomhof
Projectnummer
8502101000000

BügelHajema Adviseurs bv
Bureau voor Ruimtelijke
Ordening en Milieu BNSP
Utrechtseweg 7
Postbus 2153
3800 CD Amersfoort
T 033 465 65 45
F 033 461 14 11
E amersfoort@bugelhajema.nl
W www.bugelhajema.nl
Vestigingen te Assen,
Leeuwarden en Amersfoort

Buitengebied 2015(vastgesteld)

Bijlage 8 Ruimtelijke onderbouw ing Zilkerbinnenw eg 78b

NL.IMRO.0576.BP201400028-0003

899

Rui mt el i j ke on de r bo u win g
Zi l ke r bi nn en weg 7 8 b , D e Zi l k

Rui mt el i j ke on de r bo u win g
Zi l ke r bi nn en weg 7 8 b , D e Zi l k

Inhoud

Rapport en bijlagen

20 juni 2016
Projectnummer 856.13.50.00.00

I n h o u d s o p g a v e

1

Inleiding

5

2

Planbeschrijving

7

2.1

Plangebied

7

2.2

Huidige situatie en gebruik

3

4

Beleid

10
13

3.1

Rijksbeleid

13

3.2

Provinciaal beleid

13

3.3

Gemeentelijk beleid

14

P l a n o l o g i s c h e e n m i l i e u t e c h n i s c h e u i t v o e r b a a r h e i d 15
4.1

Geluidhinder

15

4.2

Verkeer

15

4.3

Ecologie

15

4.4

Archeologie en cultuurhistorie

15

4.5

Bodem

16

4.6

Waterhuishouding

16

4.7

Bedrijven en milieuzonering

16

4.8

Luchtkwaliteit

17

4.9

Externe veiligheid

17

4.10

Kabels en leidingen

17

4.11

Conclusie

17

5

Regeling in het bestemmingsplan

6

E c o n o m i s c h e e n m a a t s c h a p p e l i j k e u i t v o e r b a a r h e i d 21

Bijlagen

856.13.50.00.00

19

1

I n l e i d i n g

De initiatiefnemer, Alma Vastgoed, heeft het verzoek ingediend om de gelden-

de bestemming te wijzigen van het perceel aan de Zilkerbinnenweg 78b, De
Zilk.
Op een deel van dit perceel ligt de nu geldende bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden, met de aanduiding ‘zonder woning’. In het ontwerpbestemmingsplan van 17 november 2015 is dit vlak aangeduid als Bedrijf Handels- en exportbedrijf met een bouwvlak en een maximale bebouwingsomvang van 1.052 m². Inhoudelijk komen deze bestemmingen grotendeels overeen.
Het handels- en exportbedrijf is beëindigd en het pand is overgenomen door
Alma Vastgoed. Deze exploiteert het pand als een bedrijfsverzamelgebouw. Op
dit moment is er vooral sprake van de functie van opslag, kantoorwerkzaamheden en een paar kleinschalige werkplaatsen/werkateliers. Deze activiteiten
passen niet in de geldende bestemming. Alma Vastgoed heeft daarom in haar
zienswijze tegen het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 2015
verzocht de bestemming te wijzingen
Het doel van deze ruimtelijke onderbouwing is te onderzoeken wat een dergelijke bestemming voor een invloed heeft op de leefomgeving. Als blijkt dat de
voorgestelde nieuwe bestemming geen nadelige effecten met zich meebrengt,
kan de bedrijfsbestemming in het bestemmingsplan Buitengebied 2015 worden
opgenomen.
Toetsingskader
De beoogde ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan:
–

de beleidskaders (rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid);

–

milieuaspecten;

–

waarden zoals natuur, archeologie en cultuurhistorie;

–

ruimtelijke en functionele aspecten;

–

de economische uitvoerbaarheid van het project.
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2

P l a n b e s c h r i j v i n g

2.1

Plangebied
De Zilkerbinnenweg 78b ligt in de gemeente Noordwijkerhout, ten zuiden van
het dorp De Zilk. Dit dorp kent ongeveer 2.300 inwoners. Op de onderstaande
afbeelding is de locatie van het besluitgebied weergegeven met een rood kader.
Historisch gezien is de bollenteelt de voornaamste economische activiteit in
deze streek. In het bijzonder de teelt van hyacinten. Ook nu nog maakt de
regio onderdeel uit van het door de provincie Zuid-Holland aangeduide gebiedsprofiel Duin- en Bollenstreek.

Ligging bedrijfsgebouw
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Bedrijfsgebouw en directe omgeving

Het huidige plangebied betreft het kadastrale perceel NWK04, sectie A, nummer 3320. Op de bovenstaande luchtfoto is het vlak met rood omkaderd. Circa
950 m² is bebouwd.
In het verleden (juli 2006) heeft de gemeente, in het kader van het project
Behoud en Herbestemming Bollenschuren, Museum de Zwarte tulp verzocht om
advies in hoeverre de schuur waardevol is om in aanmerking te komen voor de
Regionale Collectie Bollenschuren. In het advies is aangegeven dat de bollenschuur teveel ingebouwd is en daarom voor deze status niet in aanmerking
komt. Tevens vermeldt het advies dat de schuur niet meer geschikt is om te
dienen voor de doeleinden waarvoor het thans bestemd is, namelijk handel- en
export. In het advies kwam tevens naar voren dat de gemeente geen toestemming heeft gegeven voor een herbestemming tot ‘Wonen’.
Geldende bestemming
Het gebouw heeft volgens het geldende plan (bestemmingsplan Buitengebied
Noordwijkerhout eerste herziening) de bestemming Agrarisch aanverwante
Doeleinden (AD), in de vorm van een ‘agrarisch handels- en exportgebouw
zonder woning’, met als afkorting ‘Adhe6’. Daarbij geldt een maximum goothoogte van 6 m.
Het gebouw grenst aan een woonbestemming, waarbij naar huidig gebruik
twee woningen worden bewoond (Zilkerbinnenweg 76 en 78). Op de luchtfoto
zijn deze woonfuncties te onderscheiden direct ten noordwesten van het bedrijfsgebouw.

8
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Kaartuitsnede

Bestemmingsplan

Buitengebied

Noordwijker hout,

eerste herziening

Ontwerpbestemmingsplan
In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout van 17 november 2015 heeft de gemeente de bestemming Bedrijf - Handels- en exportbedrijf (B-HE) toegewezen aan dit vlak. Ook is er een dubbelbestemming
Archeologie - 1 en een aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’. Daarnaast is er
sprake van een bouwvlak met een maatvoering van maximaal 1.052 m² bebouwing. Het gebouw valt binnen een hydrologische beschermingszone.

Ontwerpbestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout
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2.2

Huidige situatie en gebruik
Historisch gezien heeft dit pand een ondersteunende functie gehad ten behoeve van de bollenteelt. Een deel van het gebouw is nog steeds terug te herkennen als voormalige opslagplaats van bloembollen.
In de huidige situatie is er geen sprake meer van een functie ter ondersteuning
van de agrarische sector. Al in paragraaf 2.1 is geschreven dat in 2006 in een
advies aan de gemeente inzake het project ‘Behoud en Herbestemming Bollenschuren’ is gesteld dat het pand niet meer dienst kan doen als handels- en
exportgebouw. Het pand is niet meer geschikt te maken om aan de huidige
eisen voor deze functie te kunnen voldoen. Het pand - de oude bollenschuur
met witte zijgevel (zie bijlage 1 voor foto’s) en de daarbij horende bruine
loodsen - worden met name gebruikt voor opslag en kleinschalige werkzaamheden. Een overzicht van de gebruikers is in de onderstaande tabel weergegeven, met daaronder een verbeelding waarin is weergegeven waar welke units
zich bevinden in het gebouw.
Naast de functie van opslag wordt een aantal ruimtes gebruikt door onder
meer een taxidermist, gitaarbouwer en een zelfstandige aannemer (timmerwerkplaats). Het huidige gebruik wijkt af van de subbestemming ‘handel- en
exportgebouw’.

Overzicht van huurders/gebruikers

10
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3

B e l e i d

3.1

Rijksbeleid
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het
ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau en is de kapstok voor bestaand
en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. Daarbij hebben provincies
en gemeenten meer bevoegdheden gekregen, omdat zij geacht worden beter
op de hoogte te zijn van de situatie op lokale en regionale schaal. De beoogde
bestemmingsplanwijziging voor de Zilkerbinnenweg 78b raakt geen rijksbelangen.

3.2

Provinciaal beleid
Structuurvisie en - verordening
In de provinciale Verordening Ruimte (maart 2014), staat onder paragraaf 2.2,
artikel 2.2.1, lid 1, hoe de Provincie Zuid-Holland omgaat met ruimtelijke
ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit:
‘Lid 1 Ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling,
onder de volgende voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit:
a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en
voldoet aan de richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen)’
Omdat er met de beoogde bestemmingswijziging voor het plangebied geen
sprake is van uitbreiding (of sloop) van bestaande bebouwing, is lid 1a van
toepassing. Uit het bestemmingsplan kan worden geconstateerd dat het plangebied zich bevindt in een Hydrologische Beschermingszone, aangewezen door
de Provincie Zuid-Holland. In lid 2 van hetzelfde bovengenoemde artikel gelden echter alleen beperkingen voor plannen die vallen onder lid 1b of -c (namelijk aanpassing of transformatie van het gebied). Daarom kan worden
geconcludeerd dat het provinciaal beleid een bestemmingswijziging naar een
bedrijfsverzamelgebouw niet in de weg staat.
Ladder duurzame verstedelijking
Sinds 1 oktober 2012 kent het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de zogenaamde Ladder voor duurzame verstedelijking. De in artikel 3.1.6 lid 2 Bro opgenomen ladder heeft als doel om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren en
overprogrammering op regionaal niveau te voorkomen. Met ingang van 1 okto-
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ber 2012 dient de toelichting van een bestemmingsplan inzicht te geven dat
voldaan wordt aan:
-

behoefte: voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele
regionale behoefte waarin nog niet elders in de regio is voorzien? Het kan
zowel om een kwantitatieve als een kwalitatieve behoefte gaan;

-

binnen- of buitenstedelijk: indien er sprake is van een actuele regionale
behoefte, dan moet worden beoordeeld of deze in bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden gerealiseerd, eventueel door
benutting van beschikbare gronden, herontwikkeling of transformatie van
bestaande locaties;

-

bereikbaarheid met meerdere modaliteiten: indien gekozen moet worden
voor een locatie buiten het stedelijke gebied, dan gaat de voorkeur uit
naar een plek die (in de toekomst) bereikbaar is via verschillende vervoerswijzen.

De ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen in de Verordening
Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland. Uit de toelichting van de provincie
op de toepassing van de ladder kan worden geconcludeerd dat er voor dit initiatief geen noodzaak bestaat de ladder te doorlopen. De ladder geldt alleen in
het geval het een nieuwe stedelijke functie betreft. Dat is het geval bij een
(geringe) toename van bouwmogelijkheden of van nieuwbouw en een functiewijziging na sloop.
In dit initiatief is slechts sprake van het geven van een andere gebruiksmogelijkheid aan bestaande gebouwen. Er wordt geen bebouwing gesloopt. Evenmin
wordt er nieuwe bebouwing toegevoegd. De omgevingsvergunning verleent
initiatiefnemer toestemming om functiewijziging binnen het bestaande gebouw
aan de Zilkerbinnenweg 78b te realiseren. Deze ontwikkeling past bij de ambitie van provincie Zuid Holland voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

3.3

Gemeentelijk beleid
In de regels voor het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout
gaat artikel tien over de bestemming Bedrijf- Handels- en exportgebouw. De
hier genoemde bestemmingsomschrijving in lid 1 zegt dat gronden met deze
aanduiding zijn bestemd voor agrarische handels- en exportbedrijven, waaronder eventueel ook de teelt van bollen als neventak. Deze bestemming strookt
niet met het huidige gebruik, namelijk die van opslag en kleine werkplaatsen.
Ook wordt in dit artikel onder lid 4g als specifieke gebruiksregel genoemd dat
er per bouwvlak ten hoogste één bedrijf is toegestaan. De huidige situatie is
dat er met negen verschillende huurders meerdere bedrijven zijn gevestigd in
het gebouw.

14
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4

e n

m i l i e u t e c h n i s c h e

u i t v o e r b a a r h e i d

De uitvoerbaarheid van een ruimtelijke ontwikkeling moet ingevolge de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) aangetoond worden. Hieronder valt de onderzoekverplichting naar verschillende ruimtelijke aspecten zoals geluid, bodem en
veiligheid. In dit hoofdstuk wordt hiervan verslag gedaan.

4.1

Geluidhinder
De Wet geluidhinder is niet van toepassing, omdat er geen sprake is van nieuwe bebouwing. Er hoeft dan ook geen onderzoek ten behoeve van geluidhinder
te worden uitgevoerd.

4.2

Verkeer
De oppervlakte van het gebouw verandert niet. Wat betreft verkeersgeneratie
en parkeerplaatsen zijn de nieuwe functies vergelijkbaar met de oude functie.
Daarom wordt er eerder minder verkeer verwacht dan een toename.

4.3

Ecologie
Met het initiatief zijn geen negatieve gevolgen te verwachten voor de leefomgeving of planten en dieren. Er hoeft geen nader onderzoek naar effecten op
natuurwaarden te worden uitgevoerd.

4.4

Archeologie en cultuurhistorie
Zoals in hoofdstuk 2 genoemd is er sprake van een dubbelbestemming Archeologie 1. Omdat er geen wijziging zal plaatsvinden ten opzichte van de huidige
bebouwing, is er echter geen aanleiding tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek. Om diezelfde reden hoeft er ook geen onderzoek naar cultuurhistorische waarden te worden gedaan.
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4.5

Bodem
Er zal geen bodemonderzoek uitgevoerd hoeven te worden, aangezien er geen
sprake is van een aanpassing van de huidige bebouwing.

4.6

Waterhuishouding
Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Voor de voorliggende
ontwikkeling is daarom een digitale watertoets (www.dewatertoets.nl) worden
uitgevoerd. Op basis van de toets blijkt dat het plan geen waterbelangen
raakt.
Plangebied
In het onderhavige geval is sprake van functieverandering binnen een bestaand
gebouw. Dit heeft geen gevolgen voor het thema water.

4.7

Bedrijven en milieuzonering
Onder milieuzonering wordt verstaan het zorgen voor een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen). Hierbij wordt gebruikgemaakt van de
brochure Bedrijven en milieuzonering, opgesteld door de VNG.
Er zijn twee omgevingstypen te kenmerken: rustige woonwijk en gemengd
gebied. De richtafstanden die de VNG-publicatie geeft gaat uit van een type
rustige woonwijk of vergelijkbaar omgevingstype (rustig buitengebied, natuurgebied et cetera). In het gebied waar het gebouw zich bevindt is er sprake van
functiemenging van wonen en kleinschalige en meer grootschalige bedrijvigheid. Enkele meters vanaf de gevel van het bedrijfsgebouw aan de Zilkerbinnenweg 78b zijn twee woningen gelegen, met een woonbestemming. Zie ook
de foto’s in bijlage 1 en de overzichtskaarten die eerder zijn genoemd. Gelet
op het karakter van dit gebied, is het te motiveren dat er sprake is van gemengd gebied.
Binnen het gebouw (zie overzicht tabel en kaart in hoofdstuk 2) is er sprake
van een timmerwerkplaats. Voor deze functie geldt minimaal categorie 2 van
de Staat van Bedrijfsactiviteiten uitgaande van een aannemersbedrijf met
werkplaats met een bedrijfsoppervlakte van minder dan 1.000 m². Ook zou er
gekozen kunnen worden voor een timmerwerkfabriek met categorie 3.1. De
grootste richtlijnafstanden zijn hiervoor respectievelijk 30 en 50 m. Met het
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omgevingstype gemengd gebied, mogen de richtafstanden met één stap worden verlaagd. Dat zou uitkomen op respectievelijk 10 en 30 m als grootste
afstand tot milieugevoelige functies. Deze afstand blijft echter te hoog ten
opzichte van de nabijgelegen woningen.

4.8

Luchtkwaliteit
Het thema luchtkwaliteit komt terug in de Wet Milieubeheer. Daarin wordt
onder andere een onderscheid gemaakt tussen ‘kleine’ en ‘grote’ projecten.
Kleine projecten dragen ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit.
In de algemene maatregel van bestuur ‘niet in betekenende mate bijdragen’
staat wat dit begrip inhoudt. Onder kleine projecten worden bijvoorbeeld nog
woonwijken verstaan met een aantal van 1.500 woningen.
In deze situatie is er sprake van de NIBM-norm, ook omdat er niets verandert
aan de fysieke inrichting van het perceel of het gebouw. Er hoeft derhalve
geen nader onderzoek naar luchtkwaliteit te worden uitgevoerd.

4.9

Externe veiligheid
Omdat er sprake blijft van de bestemming Bedrijf en er geen gevoelige functies zijn of mogelijk worden gemaakt, is er geen aanleiding onderzoek te doen
naar het aspect ‘externe veiligheid’.

4.10

Kabels en leidingen
Omdat er geen wijziging zal plaatsvinden in de huidige bebouwing, is er geen
aanleiding tot onderzoek naar de aanwezigheid van kabels en leidingen en
eventuele effecten in relatie tot dit onderwerp.

4.11

Conclusie
De meeste onderzoeksaspecten die zijn benoemd geven geen belemmering
voor de voorgenomen bestemmingswijziging. Enig aandachtspunt is de situatie
wat betreft het thema bedrijven en milieuzonering. De directe omgeving,
waaronder de woningen gelegen aan hetzelfde perceel, beperken het type
bedrijven dat zich kan vestigen in dit gebouw. Dit betreft in dit geval de timmerwerkplaats die zich momenteel in het gebouw bevindt. Deze ligt op een te
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kleine afstand van de dichtstbijzijnde woning. De afstand van de bestemmingsgrens van deze bedrijfsactiviteit tot aan de dichtstbijzijnde locatie van
de gevel van de woning bedraagt namelijk minder dan de benodigde 10 m.
Het perceel kan om deze reden enkel een bestemming krijgen voor bedrijfsactiviteiten die zo weinig milieubelastend zijn voor hun omgeving dat deze aanpandig aan de woning kunnen worden uitgevoerd. In de buitenlucht tussen het
bedrijfsgebouw en de dichtstbijzijnde woning worden geen bedrijfsactiviteiten
uitgeoefend. Gelet op deze omstandigheden is de afstand tussen de bestemmingsgrens van de bedrijfsbestemming en de gevel van de naastgelegen woning aanvaardbaar. Evenmin wordt de bedrijvigheid belemmerd en is er een
goed woon- en leefklimaat voor de woning gegarandeerd.
Onverkort dient de huidige functie van timmerwerkplaats/aannemersbedrijf
beëindigd te worden.

18
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h e t

b e s t e m m i n g s p l a n

In het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout zijn alle nietagrarische bedrijven in het plangebied voorzien van een maatbestemming. Elk
bedrijf is voorzien van een afzonderlijke aanduiding. De toegestane bedrijfsactiviteiten per bedrijf zijn gekoppeld aan deze aanduiding. Daarbij is ook de
toegestane milieubelasting per bedrijfsactiviteit weergegeven. Voor elke bedrijfsactiviteit is aangegeven tot welke milieucategorie uit de Staat van bedrijfsactiviteiten de activiteit behoort.
Ook de bouwmogelijkheden zijn per bedrijf weergeven. Door middel van de
aanduiding ‘maximum bebouwd oppervlak (m²)’ is de toegestane oppervlakte
bedrijfsgebouwen per perceel verbeeld. Ook is door middel van de aanduiding
‘maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)’ per perceel de toegestane goot- en bouwhoogte weergegeven.
Een voorstel voor de wijziging in het bestemmingsplan is dat de hoofdbestemming Bedrijf onveranderd blijft maar de aanduiding ‘handel- en exportbedrijf’
wordt gewijzigd naar die van: ‘specifieke vorm van bedrijf - bedrijfsverzamelgebouw: bedrijven t/m categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten’. De
bestaande maatvoeringen, dubbelbestemmingen en het bouwvlak met de specifieke aanduiding zonder bedrijfswoning, blijven ongewijzigd.
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E c o n o m i s c h e

6

e n

m a a t s c h a p p e l i j k e

u i t v o e r b a a r h e i d

De voorgenomen onderbouwing betreft een particulier initiatief. De gemeente
sluit waarschijnlijk een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer.
Naar aanleiding van de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout wordt de wijziging bij vaststelling van het bestemmingsplan

opgenomen.

Tegen

deze

wijziging

kunnen

belanghebbenden

na

vaststelling beroep instellen bij de Raad van State.
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1

I n l e i d i n g

1.1

Formele vereisten
In het kader van de vaststellingsprocedure heeft het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 2015 van de gemeente Noordwijkerhout vanaf 25 november 2015 gedurende zes weken (tot en met 5 januari) voor eenieder ter
inzage gelegen op het gemeentehuis, via de site www.ruimtelijkeplannen.nl en
via een speciale projectwebsite. Tijdens deze termijn kon eenieder schriftelijk
of digitaal een zienswijze indienen. De digitale zienswijze kon men via de projectwebsite indienen.
Naar analogie van het bepaalde in artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht is een zienswijze tijdig ingediend als deze voor het einde van de termijn
van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is ontvangen. Bij verzending per post bepaalt het tweede lid van dit artikel dat sprake is van tijdige
indiening indien de zienswijze voor het einde van de termijn per post is bezorgd (verzendtheorie), mits deze niet later dan een week na afloop van de
termijn is. In totaal zijn er 19 zienswijzen ingediend, waarvan een tweetal
buiten de zienswijzentermijn zijn ingediend en formeel niet behoeven te worden behandeld.
Inloopbijeenkomst
Op woensdag 9 december heeft in de hal van het gemeentehuis een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst kregen belangstellenden
de gelegenheid vragen te stellen over het bestemmingsplan Buitengebied.

1.2

Ingediende zienswijzen
Van de volgende personen en instanties is een zienswijze binnen de zienswijzenperiode ontvangen. In verband met eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, zijn namen van particuliere personen niet in onderstaande tabel
opgenomen en dus niet herleidbaar.
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Nummer

Naam

Datum ontvangst

1.

Provincie Zuid-Holland

24 december 2015

2.

Stichting Duinbehoud

4 januari 2016

3.

Cumela Advies, namens A. Geerlings cultuurtech-

22

nisch loonbedrijf & machinehandel, De Vlashoven

aanvulling

14 te Noordwijkerhout

d.d. 19 januari 2016 na
verzoek om aanvullende

december

2015,

zienswijze

termijn van twee weken
4.

Cumela Advies, namens HF van Steijn, Zilkerduinweg 372 te De Zilk

19 december 2015

5.

Herenweg 356 te Noordwijkerhout

11 december 2015

6.

Gemeente Bloemendaal

7 december 2015

7.

Hoogheemraadschap van Rijnland

4 januari 2016

8.

Medioburgh Advies namens Alma Vastgoed BV,

17 december 2015

Zilkerbinnenweg 78b De Zilk
9.

Medioburgh Advies namens Kwekerij De Kokmeeuw, Meander 65 Noordwijkerhout

31 december 2015

10.

Medioburgh Advies namens S. de Lange Beleggin-

17 december 2015

gen BV, Herenweg 212 te Noordwijkerhout
11.

Maandagsewetering 190 te Noordwijkerhout

5 januari 2016

12.

Gemeente Lisse

7 december 2015

13.

RWV Advocaten namens Maatschappij tot Exploita-

21 december 2015

tie van Bungalows en Recreatieoorden Mijbupark
B.V.
14.

Stal Kees Wassenaar, Leeweg 23 Noordwijkerhout

12 december 2015

15.

Pilarenlaan 91 en Leidsevaart 140a Noordwijker-

6 januari 2016

hout
16.

Duinweg 46A, 2211 LZ Noordwijkerhout

5 januari 2016 (per email)

17.

LTO Noord, Haarlem

6 januari 2016

Lijst met indieners zienswijzen
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B e a n t w o o r d i n g

z i e n s w i j z e n

In dit hoofdstuk worden de ingekomen zienswijzen naar aard en inhoud samengevat weergegeven. Het gemeentelijk commentaar waartoe zij aanleiding
geven, is direct na de desbetreffende zienswijze opgenomen.

2.1

Zienswijze nummer 1
Samenvatting:
Reclamant merkt op dat in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro
de directeur van de directie Ruimte en Mobiliteit bij brief van 21 augustus
2015 heeft aangegeven dat in het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied
2015 van Noordwijkerhout onvoldoende rekening is gehouden met de betrokken provinciale belangen, welke zijn vastgelegd in de provinciale Visie Ruimte
en Mobiliteit en de Verordening 2014. Reclamant heeft het college in dit eerdere stadium verzocht enkele onderdelen aan te passen, maar reclamant geeft
aan dat hieraan geen afdoende gevolg is gegeven en daarom een zienswijze
indient tegen het ontwerp van het bestemmingsplan. De zienswijze heeft betrekking op de volgende onderdelen:
Bouwmogelijkheden in de Landgoedbiotoop:
In artikel 25.2 van de planregels worden bouwmogelijkheden binnen het bouwblok in een landgoedbiotoop mogelijk gemaakt. Zoals dit artikel daarmee omschreven wordt, is het in strijd met artikel 2.3.6 van de Verordening Ruimte.
Bebouwing is namelijk alleen toegestaan als de waarden van de landgoedbiotoop niet worden aangetast en als er een beeldkwaliteitsparagraaf wordt opgenomen waarin de kenmerken en waarden van de landgoedbiotoop zijn
beschreven. Een dergelijke koppeling en een dergelijke beeldkwaliteitsparagraaf ontbreken ook in artikel 25.2 van het ontwerpbestemmingsplan.
Natuurbeschermingswet 1998 (verder Nbw):
De Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 30 juni 2015 een advies gegeven over
het plan wat betreft de Natuurbeschermingswet. Hierbij wordt opgemerkt:
1.

In dat advies is aangegeven dat het bestemmingsplan uitgaat van een
beperkte uitbreiding van recreatiepark Dunimar ten opzichte van wat er
nu al aanwezig is. Het is echter onduidelijk of er voor het bestaande
deel van Dunimar al een Nbw-vergunning is verleend. Hierover is in het
ontwerpbestemmingsplan geen duidelijkheid verschaft.

2.

Reclamant geeft aan ervan uit te gaan dat er voor de bestaande situatie
nog niet eerder een vergunningaanvraag op grond van de wet is inge-
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diend. Op grond van de door de gemeente verstrekte voortoets is reclamant van mening dat de activiteit niet geheel kan worden beoordeeld
op een mogelijke vergunningplicht krachtens de Natuurbeschermingswet, omdat een berekende stikstofdepositie van de totale activiteit
ontbreekt. Reclamant vraagt de gemeente het plan hierop aan te passen.
Gemeentelijke reactie:
Bouwmogelijkheden in de Landgoedbiotoop:
In lid 3 van artikel 2.3.6 Verordening Ruimte is een afwijkingsmogelijkheid
opgenomen, waarbij het is toegestaan om van het bepaalde in artikel 2.3.6
eerste lid (bebouwing is alleen toegestaan als de waarden van de landgoedbiotoop niet worden aangetast en als er een beeldkwaliteitsparagraaf wordt opgenomen waarin de kenmerken en waarden van de landgoedbiotoop zijn
beschreven) af te wijken, indien sprake is van het noodzakelijk herbestemmen
van bouw- en gebruiksrechten uit het voorgaande bestemmingsplan of indien
sprake is van een zwaarwegend algemeen belang en er geen reële andere mogelijkheid is.
Het voorliggende bestemmingsplan betreft onder andere dan ook het noodzakelijk herbestemmen van bouw- of gebruiksrechten.
In artikel 25.2 van de planregels wordt uitsluitend bestaande bebouwing binnen het bouwblok toegestaan, immers is in het bouwschema in hetzelfde artikel bepaald dat wat betreft de maatvoering van het landhuis met daarbij
behorende aanbouwen en bijgebouwen uitsluitend de bestaande maatvoering
(oppervlakte, inhoud, goot- en bouwhoogte), zoals aanwezig op het tijdstip
van inwerkingtreding van het plan, is toegestaan. Extra bouwmogelijkheden,
naast de vergunde bouwmogelijkheden, worden in het voorliggende bestemmingsplan dan ook niet toegestaan.
De gemeente deelt de zienswijze van reclamant op dit onderdeel daarom niet.
Wel constateert de gemeente dat, blijkens de zienswijze, in de toelichting een
goede onderbouwing op dit onderdeel ontbreekt. Om deze reden past de gemeente het bestemmingsplan aan door in de toelichting een nadere onderbouwing op te nemen waaruit blijkt dat geen sprake is van strijdigheid met de
Verordening Ruimte van de provincie.
Natuurbeschermingswet 1998:
Reclamant verwijst naar de reactie omgevingsdienst Haaglanden op de voortoets. De voortoets is niet juist uitgevoerd. Deze reactie van de omgevingsdienst is pas gekomen nadat het ontwerp van het bestemmingsplan door de
gemeente ter inzage is gelegd. De reactie van de omgevingsdienst is door de
provincie nooit eerder aan de gemeente toegezonden. De reactie van de omgevingsdienst Haaglanden is ook niet gericht aan de gemeente, maar aan de
provincie. De gemeente beschikt niet over correspondentie met de provincie
inzake de beoordeling van de omgevingsdienst op de uitgevoerde voortoets.
Onverkort is de berekening wel opnieuw uitgevoerd.
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Voor het bestaande deel van het recreatieterrein Dunimar is geen Nbwvergunning verleend. Wel is er een ontheffing verleend op basis van de Floraen faunawet. Voor situaties waarin er nog geen Nbw-vergunning is, moet de
toename van de stikstofdepositie worden berekend ten opzichte van de bestaande activiteit en de daarbij behorende stikstofdepositie die ten hoogste
feitelijk door die bestaande activiteit werd veroorzaakt in de periode van
1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 binnen de kaders van een milieutoestemming.
Wat betreft de vraag of een activiteit NB-wet vergunningplichtig is, moet gekeken worden naar de gehele situatie. Wanneer sprake is van een vergunningplicht, geldt dat alleen voor de toename ten opzichte van de feitelijke situatie
ontwikkelingsruimte nodig is. Uit een nieuwe Aerius-berekening is gebleken dat
de totale activiteit niet vergunningplichtig is (zie tekst hieronder).
Mede naar aanleiding van de aanvullende vragen van de Commissie m.e.r.
heeft de gemeente nieuwe berekeningen uitgevoerd en is de eerder uitgevoerde berekening met betrekking tot de voortoets opnieuw uitgevoerd met de
nieuwe versie van Aerius.[1] Hierbij is tevens de stikstofdepositie van de totale
activiteit op het terrein Dunimar meegenomen. De berekening is als bijlage
aan het planMER toegevoegd.
De individuele bijdrage van Dunimar leidt tot een hoogste projectverschil van
0,32 mol/ha/jr N. Dit is een iets andere uitkomst dan in de voortoets van februari 2015 was opgenomen, veroorzaakt door gebruikmaking van een ander
rekenmodel, maar dit leidt niet tot een andere conclusie. De totale stikstofdepositie ten gevolge van Dunimar bedraagt 0,75 mol/ha/jr N. Hiermee is de
ontwikkeling niet vergunningplichtig.
De ontwikkeling van Dunimar in cumulatie met de maximale ontwikkeling van
veehouderijen en glastuinbouw leidt tot een bijdrage aan het hoogste projectverschil van slechts 0,01 mol/ha/jr N.
Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

De toelichting is aangepast:
–

Met een nadere onderbouwing dat
geen sprake is van nieuwe bouwmogelijkheden in het Landgoedbiotoop in paragraaf 4.2.2.19.

–

Naar aanleiding van de opnieuw
uitgevoerde berekening en herberekeningen naar stikstofdepositie
aangepast.

Regels
[1]

Geen aanpassingen.

Met de Aerius-berekening wordt het hoogste projectverschil in beeld gebracht: dit betreft
de hoogste toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie op enig
punt binnen een Natura 2000-gebied.
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Verbeelding

Geen aanpassingen.

Conclusie:
De zienswijze is ten dele gegrond. De zienswijze leidt tot aanpassing van het
ontwerpbestemmingsplan conform bovenstaand voorstel ‘aanpassing bestemmingsplan’.

2.2

Zienswijze nummer 2
Samenvatting:
Reclamante constateert met instemming dat in de planregels de bestemming
Natuur is aangepast, zodat de bescherming van natuurgebieden en in het bijzonder het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid planologisch is verbeterd.
Toch roept de beschermingsregeling van dit Natura 2000-gebied vragen op,
zoals onderstaand puntsgewijs wordt weergegeven.
Uitkomsten MER:
1.

De toename van stikstofdepositie ligt op maximaal 0,05 mol/N/ha/jr,
wat waarschijnlijk niet houdbaar is, omdat deze grens niets zegt over
mogelijk negatieve effecten op een natuurgebied. Vast staat dat de
ontwikkelingsmogelijkheden van het onderhavige ontwerpbestemmingsplan leiden tot in ieder geval een toename van ruim 36 mol/N/ha/jr,
hetgeen ernstige gevolgen heeft voor Kennemerland-Zuid.

De in het MER opgenomen passende beoordeling bevat volgens reclamant een
aantal lacunes, namelijk:
2.

De effecten van de thans in uitvoering zijnde uitbreiding van het bedrijventerrein Delfweg en de woningbouw op het terrein van Sancta Maria
zijn niet meegenomen. Dit is in strijd met de Natuurbeschermingswet
waarin is bepaald dat alle plannen en projecten die gevolgen hebben
voor een Natura 2000-gebied meegewogen moeten worden.

3.

In de passende beoordeling zijn de resultaten van de ‘voortoets Natuurbeschermingswet’ behorende bij de ruimtelijke onderbouwing Dunimar
ten onrechte niet meegenomen. Conclusie van die voortoets is dat alleen al door de extra bouw op het terrein van Dunimar de stikstofdepositie met 0,22 mol per jaar toeneemt. Dit komt dus bovenop de al wel in
het MER geconstateerde extra stikstofdepositie.

In de voortoets en verdere ruimtelijke onderbouwing Dunimar valt volgens
reclamante het volgende op:
4.

Uitgegaan wordt van alleen extra 20 bungalows en bouw van een hoofdgebouw. Ten onrechte zijn de al reeds gerealiseerde bungalows buiten
de berekening gehouden. Dit omdat het nu immers voor het eerst is dat
er een adequate planologische regeling komt voor het recreatiepark. De
reeds aanwezige bebouwing en gebruik ervan is immers tot op het heden
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niet conform verleende vergunningen en evenmin conform geldende
planologische regimes.
5.

De conclusie dat voor het project geen passende beoordeling nodig is,
kan niet volgehouden worden nu de toename van stikstof voor 20 extra
bungalows en een hoofdgebouw alleen al boven de toegestane
0,05 mol/N/ha/jr uitkomt. Een passende beoordeling dient naar de mening van reclamante dus alsnog gemaakt te worden en wel voor het totaal aan gerealiseerde en nog te realiseren bebouwing.

6.

Onduidelijk is of er voor het terrein Dunimar een ondergrondse parkeergarage komt. Als er een ondergrondse parkeergarage komt, dienen de
tijdelijke effecten van aanleg daarvan en de permanente effecten van
het gebruik daarvan op de grondwaterstand en daarmee voor de toch al
verdrogingsgevoelige duinen, alsnog passend beoordeeld te moeten
worden. Dit geldt tevens voor het nog aan te leggen zwembad.

7.

In onderdeel 3.12 van de plantoelichting wordt gesteld dat er mitigerende maatregelen mogelijk zijn om de extra stikstofdepositie te beperken. Zo zou er in een straal van 1 km rond het Natura 2000-gebied een
verbod komen van veranderen van sloten, greppels, drainage, diepploegen et cetera. Reclamante kan dit verbod niet terugvinden in de planregels.

8.

Reclamante is tevens van mening dat het tegengaan van verdroging de
negatieve gevolgen van toename van stikstofdepositie niet mitigeren.
Mitigatie kan alleen bestaan door afname van depositie uit andere bronnen.

9.

Reclamante vraagt zich tevens af hoe de mitigerende maatregel van het
verbod tot verder ingrijpen in de waterhuishouding zich verhoudt tot de
op het terrein Dunimar nog aan te leggen extra hoeveelheid oppervlaktewater, het aan te leggen zwembad en de eventueel aan te leggen parkeergarage. Dit onderdeel zou ten onrechte niet zijn behandeld.

Gemeentelijke reactie:
1.

Gesuggereerd effect is geen 37 mol, omdat er voor de veehouderijen
een regeling is opgenomen in het bestemmingsplan. Voor het ondersteunende glas is ook een aanvullende berekening uitgevoerd. Naar aanleiding

van

deze

resultaten

is

een aanvullende regeling

in het

bestemmingsplan opgenomen. Een maximale invulling van het gebied
met ondersteunend verwarmd glas, in cumulatie met de hiervoor genoemde uitbreiding van veehouderijen, glastuinbouw en Dunimar, leidt
tot een hoogste projectverschil van 38,84 mol/ha/jr N. De bijdrage van
het ondersteunend glas aan het hoogste projectverschil bedraagt dus
1,79 mol/ha/jr N. In het kader van de per 1 juli 2015 ingevoerde Programmatische Aanpas Stikstof(PAS)-regeling is ook in de overbelaste gebieden een toename van 0,05 mol N/ha/jaar toelaatbaar. Daarboven
zijn deposities niet zonder meer toelaatbaar. Om een beter inzicht te
krijgen of individuele ontwikkelingen kunnen leiden tot een stikstofdepositie, die groter is dan 0,05 mol, is een afzonderlijke berekening uitgevoerd voor de effecten van één bouwvlak dat zeer dicht tegen het
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Natura 2000-gebied aan ligt. Hieruit komt naar voren dat de realisatie
van verwarmd ondersteunend glas op deze locatie leidt tot een stikstofdepositie ter plaatse van het Natura 2000-gebied van 0,23 mol/ha/jr.
Om deze reden is in het bestemmingsplan een aanvullende regeling opgenomen waarmee wordt vastgelegd dat verwarmd ondersteunend glas
uitsluitend is toegestaan indien kan worden aangetoond dat deze ontwikkeling past binnen de ruimte die hiervoor binnen het PAS wordt geboden (0,05 mol).
2.

Voor de bedrijventerreinen Delfweg en woningbouw Sancta Maria is
onderzoek gedaan naar de effecten op Natura 2000. Hieruit blijkt dat de
effecten zeer beperkt zijn. Het meenemen van de stikstofeffecten van
het bedrijventerrein zullen niet tot andere resultaten leiden aangezien
de conclusie al was dat sprake is van significant negatieve effecten en
derhalve maatregelen zijn genomen. Voor Sancta Maria is geconcludeerd
dat de effecten van recreatieve druk nihil zijn. Deze vinden ook nog
plaats op een andere locatie dan Dunimar.

3.

Zie de reactie onder punt één op de zienswijze van de provincie ZuidHolland en de reactie onder punt één van voorliggende zienswijze van
Stichting Duinbehoud.

4.

In een aanvullende berekening is de bestaande situatie ook meegenomen. Zie verder ook de reactie op de zienswijze van de provincie ZuidHolland.

5.

Op grond van het PAS is sprake van meldingsruimte en ontwikkelingsruimte. Ontwikkelingen die hier binnen passen, zijn meegenomen in de
passende beoordeling.

6.

Er komt in de actuele plannen geen parkeergarage voor; de term is
waarschijnlijk afkomstig uit de vergunningaanvraag van 1998.
Op de voorzijde van het perceel (noord) komt een groot parkeerterrein
van klinkerverharding (op maaiveldniveau). Een passende beoordeling
naar de tijdelijke effecten van de aanleg en de permanente effecten
van het gebruik van de parkeergarage op de grondwaterstand en daarmee de toch al verdrogingsgevoelige duinen, kan daarom achterwege
blijven.
Ten behoeve van realisatie van het zwembad behoeft niet diep te worden gegraven. Het zwembad zal niet dieper dan 1,1 m zijn. Het graafwerk is tijdelijk en beperkt en daarom geldt tevens voor de aanleg van
het zwembad dat een passende beoordeling naar de tijdelijke effecten
van de aanleg en de permanente effecten van het gebruik van het
zwembad niet hoeft te worden uitgevoerd.

7.

De door reclamante aangehaalde regeling is in artikel 37.2.2 (specifieke
gebruiksregels) van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2015
Noordwijkerhout opgenomen.

8.

Toename stikstof is niet aan de orde, omdat er een emissieregeling in
het bestemmingsplan is opgenomen.

9.

Voor beantwoording op dit onderdeel wordt verwezen naar de reeds
onder sub 6, 7 en 8 gegeven gemeentelijke reacties.
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Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

De toelichting is aangepast:
–

naar aanleiding van de opnieuw
uitgevoerde berekening en herberekeningen naar stikstofdepositie;

–

met een onderbouwing voor de
regeling

uitbreiding/vergroting

verwarmd ondersteunend glas.
Regels

In het bestemmingsplan is voor uitbreiding/vergroting

van

verwarmd

ondersteunend glas een regeling opgenomen waarbij is geregeld dat de
stikstofemissie niet mag toenemen
ten gevolge van de bestaande emissie.
Verbeelding

Geen aanpassingen.

Conclusie:
De zienswijze is gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond. De zienswijze
leidt tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan conform bovenstaand
voorstel ‘aanpassing bestemmingsplan’.

2.3

Zienswijze nummer 3
Samenvatting:
1.

Reclamant kan zich niet verenigen met de bouw- en gebruiksregels van
het perceel aan De Vlashoven 14. Op dit adres is het bedrijf A. Geerlings
cultuurtechnisch loonbedrijf & machinehandel gevestigd. Reclamant is
tevens van oordeel dat zijn belangen niet zorgvuldig zijn beoordeeld en
gedegen zijn gemotiveerd.

2.

Reclamant dient een zienswijze in tegen de opgenomen aanduiding van
het perceel ‘t Hoogtlaan 18 te Noordwijkerhout. Op dit perceel ontbreekt volgens reclamant de volledige functieaanduiding ‘specifieke
vorm van bedrijf - agrarisch hulp- en/of loonbedrijf annex handels- en
exportbedrijf’.

Op 19 januari 2016 is de zienswijze als volgt aangevuld:
De Vlashoven 14 te Noordwijkerhout:
Reclamant stelt dat het bouwvlak ter plaatse niet juist is. Reclamant is eigenaar van de percelen kadastraal bekend als gemeente Noordwijkerhout, sectie
D, 1710, 2549 en 2158. Ook het gebruik van genoemde percelen is ten behoeve
van de bestemming Bedrijf – Agrarisch aanverwant. Tevens wordt opgemerkt
dat op de overige kadastrale percelen een recht van overpad van toepassing is.
Reclamant heeft een kaartje toegevoegd waarin de gewenste contour van de
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feitelijke begrenzing van de eigendommen is aangegeven. Verzocht wordt voor
genoemde perceel de bestemming Bedrijf – Agrarisch aanverwant op te nemen.
Voor perceel D 1710 is in het ontwerpbestemmingsplan de oppervlakte van
bebouwing opgenomen van 396 m². Dit is niet juist, maar moet conform de
daartoe verleende bouwvergunning 496 m² bedragen (bedrijfsbebouwing, inclusief bedrijfswoning). Op het perceel D 2158 is rechtmatig 129 m² toegestaan. Voorgesteld wordt dan ook de maatvoering van bestaande bebouwing
van 625 m² bij recht op te nemen.
Op het perceel is rechtmatig een bedrijfswoning aanwezig. Daarom is de functieaanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ geheel onterecht en zonder nadere
motivering toegekend. Reclamant verwacht dat deze omissie wordt hersteld.
Gemeentelijke reactie:
1.

In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2015 is het perceel kadastraal bekend als gemeente Noordwijkerhout, sectie D, 1710 voorzien van
de bestemming Bedrijf – Agrarisch aanverwant, inclusief bouwvlak. Het
ter plaatse toegestane maximale bebouwde oppervlak bedraagt conform
het bestemmingsplan Buitengebied 2005, eerste herziening, inderdaad
396 m². Uit het archief blijkt dat op 4 september 1990 onder nummer
118 een bouwvergunning is verleend voor een inpandige bedrijfswoning.
Uit het archief is dus gebleken dat al eerder (2003) meer vergunde bebouwing ter plaatse aanwezig was. Om deze reden is de maximale bebouwde oppervlakte in de verbeelding gewijzigd in 496 m². Tevens zal
de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ op het perceel kadastraal
bekend als gemeente Noordwijkerhout, sectie D, 1710 worden gewijzigd. Uit het gemeentelijk dossier is gebleken dat ter plaatse de bestaande bedrijfswoning al aanwezig is.

2.

Het perceel aan ’t Hoogtlaan 18 is in het ontwerpbestemmingsplan
voorzien van de bestemming Bedrijf - Handels- en exportbedrijf. Het
perceel had in het bestemmingsplan Buitengebied, eerste herziening de
bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden agrarisch handels en exportbedrijf.
De genoemde activiteiten vallen in het Bestemmingsplan Buitengebied
2005 onder de bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden met de
nadere subbestemming Agrarisch handels- en exportbedrijf. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de activiteiten ondergebracht onder de hoofdbestemming

Bedrijf,

met

een

specificatie

naar

Handels-

en

exportbedrijf. De gemeente is verplicht gebruik te maken van de regels
die vastgelegd zijn in de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen.
Deze standaard schrijft voor dat activiteiten, gelieerd aan bedrijfsactiviteiten in plaats van landbouw, bestemd moeten worden als Bedrijf.
Voor het overige zijn de bestaande rechten een-op-een in het nieuwe
bestemmingsplan overgenomen.
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Reclamant heeft in vervolg op de ingediende zienswijze een ruimtelijke
onderbouwing op laten stellen. Deze onderbouwing is voorgelegd aan de
gemeente met het verzoek alsnog medewerking te verlenen aan een
wijziging van de bestemming ’t Hoogtlaan 18 van Bedrijf – Handels- en
exportbedrijf naar de bestemming Bedrijf – Agrarisch aanverwant. Uit
de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er geen ruimtelijke of milieuhygiënische belemmeringen zijn. Er zijn derhalve geen redenen die aanleiding geven aan dit onderdeel van de zienswijze niet tegemoet te
komen. Deze onderbouwing is als bijlage in de toelichting opgenomen.
Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Ter plaatse van de Vlashoven 14 is:
–

de ligging van het bestemmingsvlak aangepast aan de kadastrale
eigendomssituatie;

–

de aanduiding ‘maximum bebouwd
oppervlak

(m²)’

gewijzigd

in

496 m²;
–

de

aanduiding

‘bedrijfswoning

uitgesloten’ verwijderd.
De bestemming ’t Hoogtlaan 18 is
gewijzigd van Bedrijf – Handels- en
exportbedrijf in de bestemming Bedrijf – Agrarisch aanverwant.
Conclusie:
De zienswijze is gegrond. De zienswijze leidt tot een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

2.4

Zienswijze nummer 4
Samenvatting:
Reclamant verzoekt de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ te verwijderen
voor het perceel met de bestemming Bedrijf – agrarisch aanverwant aan de
Zilkerduinweg 372 en ter plaatse een bedrijfswoning toe te staan. Niet deugdelijk is door de gemeente gemotiveerd waarom de uitsluiting van een bedrijfswoning voor dit perceel geldt.
Reclamant verwijst hierbij naar het bepaalde in artikel 8.3.2 waarin de mogelijkheid is opgenomen om onder voorwaarden via een omgevingsvergunnning
een eerste bedrijfswoning toe te staan. Reclamant is echter van mening dat de
gehanteerde voorwaarden niet redelijk en billijk zijn. Reclamant zet per voorwaarde het artikel uiteen dat mede gezien de langdurige aanwezigheid van het
bedrijf op de locatie en de aard van de activiteiten voldaan wordt aan een
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goede ruimtelijke ordening waarbij geen sprake is van onevenredige beperking
voor omliggende agrarische bedrijven. Reclamant stelt aan de genoemde
voorwaarden te voldoen, behalve aan de voorwaarde waar reclamant niets aan
kan doen, namelijk de voorwaarde dat er geen sprake is van de aanduiding
‘bedrijfswoning uitgesloten’.
Gemeentelijke reactie:
Ten behoeve van een eerste agrarische bedrijfswoning geldt dat in bepaalde
gevallen de gemeente bereid is de bouw van een eerste agrarische bedrijfswoning toe te staan. Een nieuwe bedrijfswoning is alleen mogelijk, indien deze in
de bestaande situatie op het bijbehorende perceel nog niet aanwezig is, het
perceel in het bestemmingsplan niet over de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' beschikt en daarbij voldaan wordt aan enkele strikte voorwaarden.
De gemeente heeft de zienswijze van reclamant nogmaals heroverwogen en
constateert dat op het perceel de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ ten
onrechte is opgenomen. Door het verwijderen van de aanduiding, behoort voor
reclamant de mogelijkheid bij afwijking een bedrijfswoning toe te staan, alsnog tot de mogelijkheden. Reclamant heeft in de zienswijzen een nadere motivatie gegeven op de gestelde voorwaarden die de afwijkingsbevoegdheid voor
het oprichten van een eerste bedrijfswoning voorschrijft.
Reclamant wordt geadviseerd een concreet, onderbouwd verzoek tot oprichting van een eerste bedrijfswoning bij de gemeente in te dienen. Indien uit
een onderbouwing de haalbaarheid van het plan blijkt en er geen ruimtelijke
of milieuhygiënische belemmeringen tegen het initiatief bestaan, kan de gemeente verzocht worden aan het plan medewerking te verlenen. In dat geval
wordt er voor dit plan een afzonderlijke procedure doorlopen.
Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

De aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ voor het perceel met de bestemming

Bedrijf

–

agrarisch

aanverwant aan de Zilkerduinweg 372
is verwijderd.
Conclusie:
De zienswijze is gegrond. De zienswijze leidt tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

2.5

Zienswijze nummer 5
Samenvatting:
Reclamant geeft aan al vijftien jaar als burger in de woning aan de Herenweg
356 te wonen. Het perceel is nu bestemd voor Agrarische doeleinden inclusief
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bouwblok, waardoor de woning een dienstwoning wordt. Het erbij gelegen
agrarisch bedrijf functioneert inmiddels niet meer als agrarisch bedrijf.
Gemeentelijke reactie:
Uit dossieronderzoek blijkt dat het bedrijf van reclamant ter plaatse niet langer aanwezig is. Indien er sprake is van een verzoek om ander gebruik van
gronden of gebouwen, zoals reclamant verzoekt, dient nader onderzoek te
worden verricht. Overigens worden er, gelet op de fase waarin het project zich
thans bevindt, geen nieuwe concrete verzoeken meer in de procedure van dit
bestemmingsplan meegenomen. Het in behandeling nemen van nieuwe verzoeken vergt namelijk dermate veel tijd, dat daarmee het risico wordt gelopen
dat het bestemmingsplan niet op tijd aan de gemeenteraad ter vaststelling
wordt aangeboden.
Dit betekent overigens niet dat er geen bereidheid bestaat een concreet, onderbouwd verzoek in overweging te nemen. Indien uit een ruimtelijke onderbouwing de haalbaarheid van het plan blijkt en er geen ruimtelijke of
milieuhygiënische belemmeringen tegen het initiatief bestaan, kan de gemeente verzocht worden aan het plan medewerking te verlenen. In dat geval wordt
er voor dit plan een afzonderlijke procedure doorlopen. Inspreker wordt geadviseerd over de mogelijkheden en haalbaarheid van het plan contact op te
nemen met de gemeente. In het bestemmingsplan is wel de mogelijkheid opgenomen middels een afwijking een plattelandswoning te bewonen of via een
wijzigingsbevoegdheid de functie van agrarisch bedrijf te wijzigen in Wonen
(artikel 39.4.1 bevat de mogelijkheid om de bestemming Agrarisch – Bollenteelt – Bollenzone 1 te wijzigen naar de bestemming Wonen, waarbij de voorwaarden in acht dienen te worden genomen).
Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Geen aanpassingen.

Conclusie:
De zienswijze is ongegrond en leidt dan ook niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

2.6

Zienswijze nummer 6
Samenvatting:
De gemeente Bloemendaal geeft aan dat het bestemmingsplan geen aanleiding
geeft tot het maken van verdere opmerkingen.
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Gemeentelijke reactie:
De gemeente neemt de opmerking voor kennisgeving aan.

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.
2.7

Zienswijze nummer 7
Samenvatting:
Reclamant geeft aan dat het bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het
maken van verdere opmerkingen.
Gemeentelijke reactie:
De gemeente neemt de opmerking voor kennisgeving aan.
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

2.8

Zienswijze nummer 8
Samenvatting:
Reclamant geeft aan dat het pand aan de Zilkerbinnenweg 78b in het ontwerpbestemmingsplan is bestemd als Bedrijf – Handels- en exportbedrijf. Het pand
kan evenwel niet meer overeenkomstig deze bestemming worden gebruikt. Al
in 2006 had het Project Behoud en Herbestemming Bollenschuren aangegeven
dat het pand niet meer geschikt is als exportschuur en de schuur was ook niet
waardevol en bijzonder genoeg om in aanmerking te komen voor de regionale
collectie bollenschuren. Tijdens de inspraakprocedure heeft Alma Vastgoed BV
al verzocht de vestiging van kleine bedrijven ter plaatse mogelijk te maken en
een adequate bestemming voor een bedrijfsverzamelgebouw op te nemen. In
het inspraakverslag is opgenomen dat de omzetting naar een bedrijfsverzamelgebouw niet zomaar is toegestaan. Reclamant merkt hierover op dat men niet
verder wil gaan dan de vestiging van bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de
Staat van bedrijfsactiviteiten. Tevens is aangegeven dat onderzocht dient te
worden welke effecten een bedrijfsverzamelgebouw op de fysieke leefomgeving kan hebben. Reclamant heeft inmiddels opdracht gegeven een dergelijk
onderzoek te laten uitvoeren. Vooruitlopend op het rapport verzoekt reclamant bij vaststelling van het bestemmingsplan de bestemming Bedrijf – Handels- en exportbedrijf te wijzigen in Bedrijven – categorie 1 en 2.
Gemeentelijke reactie:
Naar aanleiding van de gemeentelijke beantwoording van de inspraakreactie
heeft reclamant een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van de
wijziging van de gebruiksfunctie van de opstallen op het perceel Zilkerbinnen-
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weg 78b. Voornoemd onderzoek naar de effecten van een bedrijfsverzamelgebouw op de fysieke leefomgeving is uitgevoerd en afgerond.
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen belemmering is om het huidig gebruik in het bestemmingsplan te regelen, met dien verstande dat de gebruiksmogelijkheden beperkt zijn tot de categorie 1 en 2 uit de Staat van
Bedrijfsactiviteiten VNG Bedrijven en milieuzonering 2012. Deze beperking tot
de categorieën 1 en 2 is noodzakelijk, gelet op de zeer korte afstand van de
bedrijfsactiviteiten tot de dichtbij gelegen burgerwoning. De activiteiten zijn
om deze reden beperkt tot die activiteiten die dermate weinig belastend zijn
voor hun omgeving dat deze aanpandig aan voornoemde woning kunnen worden uitgevoerd. In de buitenlucht tussen het bedrijfsgebouw en de dichtstbijzijnde woning worden geen bedrijfsactiviteiten uitgeoefend.
De bestemming Bedrijf – Handels- en exportbedrijf (zoals opgenomen in het
ontwerpbestemmingsplan) is gewijzigd in de bestemming Bedrijf, wat meer
recht doet aan de functies die in het bedrijfsverzamelgebouw zijn beoogd. De
locatie zal worden voorzien van de volgende aanduiding ‘specifieke vorm van
bedrijf – bedrijfsverzamelgebouw: bedrijven t/m categorie 2 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten’. De bestaande maatvoeringen, dubbelbestemmingen en
het bouwvlak met de specifieke aanduiding zonder bedrijfswoning, blijven
ongewijzigd.
Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

De ruimtelijke onderbouwing Zilkerbinnenweg 78b, te Zilk
is als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan
opgenomen.

Regels

Aan de bestemming bedrijf is de aanduiding ‘specifieke
vorm van bedrijf – bedrijfsverzamelgebouw: bedrijven
t/m categorie 2’ toegevoegd.

Verbeelding

Ter plaatste is de bestemming Bedrijf – Handels- en exportbedrijf gewijzigd in de bestemming Bedrijf en tevens
is de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – bedrijfsverzamelgebouw: bedrijven t/m categorie 2’ toegevoegd.

De zienswijze is gegrond. De zienswijze leidt tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan conform bovenstaand voorstel ‘aanpassing bestemmingsplan’.

2.9

Zienswijze nummer 9
Samenvatting:
Reclamant is eigenaar van de percelen kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, sectie B, nrs. 2916, 1636 en 4622 gelegen achter Herenweg 140 en
146. Deze percelen zijn in het ontwerpbestemmingsplan bestemd voor Agra-
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risch – Bollenteelt – Bollenzone 1. Op beide percelen bevinden zich onder meer
rolkassen die meer dan 40 jaar geleden zijn opgericht.
Reclamant verwijst naar artikel 3.2 onder b 5 in de regels. Op grond van dit
artikelonderdeel mogen de gronden met de aanduiding ‘specifieke vorm van
agrarisch – uitsluitend rolkas’ uitsluitend rolkassen worden gebouwd. Ook is het
op grond van artikel 3.2 onder b3 mogelijk op gronden welke niet zijn gelegen
binnen het bouwvlak of niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - bouwwerken, geen gebouwen zijnde’ onder meer rolkassen te bouwen, mits rolkassen een basis hebben binnen het bouwvlak.
Reclamant geeft aan deze regeling merkwaardig te vinden en stelt dat een
specifieke regeling voor rolkassen overbodig is. Meer voor de hand zou liggen
om de regeling voor rolkassen te scharen onder de normale regeling voor het
oprichten van kassen, zij het dat de mogelijkheid tot overschrijding van het
bouwvlak gehandhaafd dient te worden.
Volgens reclamant valt het op dat binnen de gemeente Noordwijkerhout
slechts weinig gronden deze specifieke bestemming hebben gekregen, terwijl
bekend is dat zich op tientallen percelen rolkassen bevinden. Reclamant stelt
dat de gemeente kennelijk geen inventarisatie heeft uitgevoerd.
Ook is het opvallend dat de specifieke bestemming geldt voor uitsluitend oprichten van rolkassen. Dit doet geen recht aan de praktijk dat naast rolkassen
ook gewone kassen worden gebezigd.
Samenvattend verzoekt reclamant de specifieke bestemming voor rolkassen te
schrappen, met dien verstande dat bouwvlakken bij het bezigen van rolkassen
wel mogen worden overschreden indien de rolkassen een basis hebben binnen
het bouwvlak.
Reclamant geeft aan dat indien de gemeente niet kan instemmen met de
zienswijze van reclamant, voor de percelen van reclamant de aanwezigheid
van rolkassen in het bestemmingsplan wordt opgenomen, met het verzoek de
toevoeging ‘uitsluitend’ niet langer op te nemen.
Gemeentelijke reactie:
Net zoals in het geldende bestemmingsplan is opgenomen, zijn ter plaatse van
de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – uitsluitend rolkas’ uitsluitend
rolkassen toegestaan. Wel geldt dat in het ontwerpbestemmingsplan voor bollenteeltbedrijven in de Bollenzones 1 en 2 is geregeld dat ondersteunend glas
binnen het bouwvlak is toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 3.000 m²
per bedrijf. Rolkassen zijn ook buiten het bouwvlak toegestaan, met dien verstande dat de rolkassen een basis moeten hebben binnen het bouwvlak. In de
praktijk betekent dit dat het begin van de rails binnen het bouwvlak moet
liggen en dat eenmaal de oppervlakte van de kas op deze rails binnen het
bouwvlak moet passen. De kas hoeft dus niet binnen het bouwvlak te zijn gesitueerd. Deze regeling is opgenomen om enerzijds bollentelers tegemoet te
komen om met een verrijdbare kas meerdere stukken grond in verschillende
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delen van het jaar bollen te telen en anderzijds om te voorkomen dat het buitengebied dichtslibt met bebouwing. Wat betreft de door reclamant genoemde
percelen kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, sectie B, nrs. 2916 en
1636 gelegen achter Herenweg 140 en 146: ter plaatse zijn zoals reclamant
aangeeft inderdaad rolkassen aanwezig, maar de basis van de rolkas bevindt
zich binnen het bouwvlak, conform hetgeen is voorgeschreven in de regeling in
het bestemmingsplan. In het algemeen geldt dat rolkassen zijn toegestaan en
bestemd conform de systematiek van het geldende bestemmingsplan.
Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

In het plan is de regeling voor rolkassen onderbouwd en toegelicht.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Geen aanpassingen.

Conclusie:
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

2.10

Zienswijze nummer 10
Samenvatting:
Reclamant is eigenaar van het pand aan de Herenweg 280 welke is bestemd
voor Horeca, specifieke vorm van horeca - hotel/café/restaurant. Het exploiteren van een horecabedrijf ter plaatse lijkt niet langer tot de reële mogelijkheden te behoren. Reclamant heeft daarom het voornemen ter plaatse een
tweetal woningen te realiseren. Een wooneenheid is reeds op het perceel aanwezig. Feitelijk zal dus één woning worden toegevoegd. Om het voornemen te
kunnen uitvoeren is aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan nodig, de
bestemming Horeca zou daarbij vervangen kunnen worden door de bestemming
Wonen.
Gemeentelijke reactie:
De zienswijze betreft feitelijk een concreet verzoek om medewerking aan een
bestemmingswijziging ter plaatse. Bij het verzoek om het wijzigen van de bestemming Horeca naar Wonen ontbreekt een nadere onderbouwing en zijn ook
geen onderzoeken gevoegd waaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn de
bestemming ter plaatse te wijzigen. Overigens worden er, gelet op de fase
waarin het project zich thans bevindt, geen nieuwe concrete verzoeken meer
in de procedure van dit bestemmingsplan meegenomen. Het in behandeling
nemen van nieuwe verzoeken vergt dermate veel tijd dat daarmee het risico
wordt gelopen dat het bestemmingsplan niet op tijd aan de gemeenteraad ter
vaststelling wordt aangeboden.
Dit betekent niet dat er geen bereidheid bestaat een concreet, onderbouwd
verzoek in overweging te nemen. Indien uit een ruimtelijke onderbouwing de
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haalbaarheid van het plan blijkt en er geen ruimtelijke of milieuhygiënische
belemmeringen tegen het initiatief bestaan, kan reclamant de gemeente verzoeken aan het plan medewerking te verlenen middels een principeverzoek. In
dat geval wordt er voor dit plan een afzonderlijke procedure doorlopen. Reclamant wordt dan ook geadviseerd over de mogelijkheden en haalbaarheid
van het plan contact op te nemen met de gemeente.
Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Geen aanpassingen.

De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

2.11

Zienswijze nummer 11
Samenvatting
Reclamant stelt dat in tegenstelling tot de hoofdgasleiding en de hoogspanningsleiding geen wettelijke verplichting bestaat om de rioolwatertransportleiding in de verbeelding en regels op te nemen. De breedte van de zakelijke
recht-strook (zoals overeengekomen tussen grondeigenaren en het hoogheemraadschap) bedraagt standaard 2 x 2,5 m aan weerszijde van het hart van de
rioolwaterleiding. In de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan is nu
een belemmeringstrook van 2 x 5 m aan weerszijden opgenomen.
Reclamant verzoekt de belemmeringenstrook van de rioolwatertransportleiding
te laten samenvallen met de zakelijk recht-strook, dus de belemmeringenstrook van 2 x 2,5 m op te nemen en de breedte van de strook aan te passen,
aangezien:
–

belemmeringenstrook van 2 x 2,5 m voldoende is voor een goed en veilig
functioneren van de rioolwaterleiding, ook vanuit oogpunt van waarborgen van goede ruimtelijke ordening;

–

een te brede belemmeringenstrook onnodige aantasting van de rechten
van grondeigenaren zonder redelijk doel zou betekenen;

–

onnodige vergunningverlening en kosten voor burger en bedrijfsleven zo
worden voorkomen;

–

gemeente en waterschap in de discussies ten aanzien van de rioolwaterleiding nooit een standpunt in hebben genomen.

Reclamant verzoekt tevens artikel 28 (Leiding – Water) aan te passen:
–

Passage in artikel 28.3 ‘een omgevingsvergunning kan slechts worden
verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten’ te laten
vervallen. De norm is onduidelijk en in strijd met rechtzekerheidsbeginsel. Omliggende gemeenten kennen deze bepaling niet.
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–

Aan het verbod in 28.4.1 onderdeel d ‘het indrijven van voorwerpen in
de bodem’ toevoegen ‘tot maximaal 1 m diepte’. De leiding ligt 2 m onder de oppervlakte, hierdoor wordt voorkomen dat het plaatsen van
borden, brievenbussen paaltjes en dergelijke vergunningplichtig wordt.

Gemeentelijke reactie:
Gelet op het belang van de bescherming van transportleidingen voor afvalwater en drinkwater in het plangebied verzoekt het waterschap deze leidingen in
het bestemmingsplan vast te leggen, inclusief een beschermingszone. Op deze
wijze is de bescherming van deze leidingen niet alleen privaatrechtelijk, maar
ook publiekrechtelijk geborgd. Het betreft overigens uitsluitend hoofdtransportleidingen. Naar aanleiding van de zienswijze van reclamant is in overleg
met het waterschap besloten dat de breedte van de belemmeringenstrook
wordt gecorrigeerd naar 5 m, aangezien deze afstand overeenstemt met de
omvang van de zakelijke recht-strook.
Wat betreft het verzoek van reclamant om enige aanpassingen aan te brengen
in artikel 28, is de gemeente van mening dat de voorgestelde aanpassingen
voldoende onderbouwd zijn en daarom zijn aangepast in het bestemmingplan.
Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Artikel 28 is als volgt aangepast:
–

In artikel 28.3 is de volgende passage verwijderd ‘een omgevingsvergunning kan slechts worden
verleend indien geen kwetsbare
objecten worden toegelaten’;

–

Aan het verbod in 28.4.1 onderdeel d is het volgende toegevoegd
‘het indrijven van voorwerpen in
de bodem dieper dan 1 m’.

Verbeelding

De breedte van de belemmeringenstrook wordt aangepast van 10 m naar
in totaal 5 m, dus aan weerzijden van
de leiding bedraagt de zone 2,5 m.

De zienswijze leidt tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

2.12

Zienswijze nummer 12
Samenvatting:
De gemeente Lisse geeft aan dat het bestemmingsplan geen aanleiding geeft
tot het maken van verdere opmerkingen.
Gemeentelijke reactie:
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De gemeente neemt de opmerking voor kennisgeving aan.
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

2.13

Zienswijze nummer 13
Samenvatting:
De zienswijze opent met een uiteenzetting over de totstandkoming van het
geding met Dunimar. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op diverse
onderdelen, zoals onderstaand puntsgewijs is omschreven:
Ruimtelijke onderbouwing Ruigenhoekerweg/Bungalowpark Dunimar
1.

Reclamante geeft aan dat de vigerende bestemming niet voorziet in de
bestaande recreatiewoningen, het gaat niet om logiesgebouwen ten behoeve van een motelbedrijf, maar het gaat om recreatiewoningen. In de
toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan blijkt niet van een
motivering voor de verandering van de bestemming Horeca naar Verblijfsrecreatie. Het ontwerpbestemmingsplan bevat, in tegenstelling tot
het voorontwerp, een 261 pagina’s tellende ruimtelijke onderbouwing
Ruigenhoekerweg/Bungalowpark Dunimar. Volgens reclamante is de
ruimtelijke onderbouwing geen onderbouwing van de bestemmingswijziging van Horeca naar Verblijfsrecreatie. De kern van de zienswijze is
dan ook dat de noodzakelijke ruimtelijke onderbouwing voor de functiewijziging van het terrein Dunimar van Horeca naar Verblijfsrecreatie
ontbreekt. Blijkbaar is de bestemming Recreatieterrein als een vaststaand feit genomen en is de ruimtelijke onderbouwing geschreven voor
de uitbreiding van het aantal recreatiewoningen (toename 20-30 stuks)
en een hoofdgebouw. Dit is des te kwalijker nu in het Programma Ruimte is opgenomen dat de bouw van nieuwe recreatiewoningen alleen mogelijk is op nieuwe of bestaande verblijfsrecreatieparken. Op deze wijze
wordt de provincie op het verkeerde been gezet nu niet expliciet is genoemd dat er sprake is van een functiewijziging.

Ladder voor duurzame verstedelijking
1.

Artikel 3.1.6. lid 2 Bro schrijft toetsing aan de Ladder voor duurzame
verstedelijking voor. De toelichting bevat aangaande de ladder voor
duurzame verstedelijking een tweetal onjuistheden. Zo wordt gesteld
dat er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling omdat het gaat om
reeds bestaande bouwpercelen, terwijl algemeen bekend is dat ‘stedelijke ontwikkeling’ gedefinieerd wordt als een bepaalde ruimtelijke
ontwikkeling die zowel ziet op ‘nieuwe bebouwing’ als op ‘nieuw gebruik’. Integraal onderdeel van de Visie Ruimte en Mobiliteit (leidend
voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid) is de kwaliteitskaart met onder
andere stedelijke ontwikkelingen. Het terrein Dunimar is op de kaart
aangeduid als ‘beschermingscategorie 2 – gebieden met een specifieke
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waarde’, en derhalve niet als ‘verblijfsrecreatiegebied’. Reclamante
verwijst naar jurisprudentie welke laat zien dat er sprake kan zijn van
een stedelijke ontwikkeling ook al is er sec een functiewijziging wanneer die functiewijziging een zodanige te voorziene impact zal hebben
op het ondernemersklimaat dat deze vanuit het oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening tot een onaanvaardbare situatie kan leiden. Reclamante vecht al jaren tegen het recreatieterrein, het tegengaan van
leegstand is nu juist hetgeen de achtergrond van de Ladder is.
2.

Ook zou in de toelichting van het bestemmingsplan het argument dat de
ladder niet van toepassing is, worden opgeworpen aangezien de ontwikkeling in regionaal verband (ISG) is afgestemd. De ruimtelijke onderbouwing zou ten onrechte stellen dat de ISG van toepassing is, terwijl
de bijbehorende plankaart bij ISG het gebied aanduidt als ‘behoud duingebied en groene hart (Buiten Greenport)’. Er is zodoende geen regionaal beleid, geen toepasbare regionale structuurvisie waar het terrein
onder valt, nog onder de Regionale structuurvisie nog onder de ISG.
Wordt de ladder voor duurzame verstedelijking alsnog toegepast, dan
zal de gewenste ontwikkeling al op de eerste trede sneuvelen; er is geen
regionale behoefte.

Verordening Ruimte
De bestemming van het terrein Dunimar naar ‘verblijfsrecreatie’ is een ruimtelijke ontwikkeling die niet voldoet aan artikel 2.2.1 van de Verordening Ruimte
2014. Volgens de provinciale regels zou er behoefte moeten zijn aan nieuwe
ontwikkelingen die moeten passen in de ‘aard en schaal’. Dit onderzoek is
volgens reclamante niet verricht. Daar zou bijkomen dat conform artikel 2.2.1
van de Verordening de aanleg van grootschalige recreatiegebieden een voorbeeld is van ‘transformeren’ voorzien in sub c. Het terrein Dunimar is echter
aangeduid als beschermingscategorie 2, waardoor nu juist die transformeringsmogelijkheid in sub c wordt uitgesloten.
Ruimtelijke onderbouwing
De constatering die wordt gedaan in de voor het terrein opgestelde ruimtelijke
onderbouwing, waarin inleidend wordt gesteld dat de onderbouwing het feitelijke recreatieve gebruik van de opgerichte bungalows alsnog juridisch – planologisch regelt, heeft geen bestaansrecht. Reclamante stelt dat gemotiveerd
dient te worden waarom de feitelijke bestaande situatie een gewenste ruimtelijke ontwikkeling is. Dat dit wordt bemoeilijkt door feiten zoals omschreven
(het betreft een terrein buiten de ISG en het valt buiten ander regionaal beleid) en dat het terrein is aangemerkt als beschermingscategorie 2 doet niet
ter zake. Ook doet niet ter zake de conclusie op pagina 17 waar naar de verhouding met de gemeentelijke beleidsvisie recreatiewoningen wordt gekeken.
Vraag is immers of en hoe middels de planwijziging wordt verzekerd dat de
beleidsvisie wordt toegepast.
Zoals reeds gesteld, is de ruimtelijke onderbouwing niet geschreven voor de
functiewijziging, maar als onderbouwing van een nog in te dienen aanvraag

850.21.01.00.00.04 - Nota beoordeling zienswijzen, Buitengebied Noordwijkerhout 30 juni 2016

25

voor de realisatie van extra bebouwing. In de ruimtelijke onderbouwing wordt
gesproken over 20 nieuwe bungalows, op het inrichtingsplan wordt reeds bestaande bebouwing aangeduid als te realiseren bebouwing en in het Flora- en
Faunawet-onderzoek wordt gesproken over circa 30 bungalows. Ten tweede
gaat de ruimtelijke onderbouwing in op de nieuwbouw, maar in het geheel niet
op de beoogde functiewijziging. Dit heeft volgens reclamante de volgende
consequenties:
1.

Alleen het onbebouwde deel van het terrein is betrokken bij het archeologische onderzoek.

2.

Het verkeersonderzoek gaat uitsluitend over aanvullende verkeersbewegingen ten gevolge van de uitbreiding. De 90 bestaande woningen zouden derhalve 234 ritten genereren, wat in het geheel niet is
meegenomen in het verkeersonderzoek.

3.

In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing dient akoestisch
onderzoek plaats te vinden, zodat in een goed leefmilieu kan worden
voorzien. Het onderzoek (pagina 33 e.v. van de ruimtelijke onderbouwing) ziet uitsluitend op de nieuw te bouwen woningen, waardoor geen
leefbaarheidstoets is uitgevoerd met betrekking tot de reeds illegaal
gebouwde recreatiewoningen. De geluidscontourkaart op pagina 35 zou
laten zien dat een groot deel van de recreatiewoningen meer dan de
hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dBA heeft en niet zonder
geluiddempende maatregelen positief kan worden bestemd.

In de ruimtelijke onderbouwing zou geen aandacht zijn besteed aan parkeerbeleid, in tegenstelling tot hetgeen in de Nota van Uitgangspunten (pagina 12) is
gesteld.
De ruimtelijke onderbouwing bevat een zeer summiere paragraaf aangaande
duurzaamheid (pagina 41 e.v.), bestaande uit uitsluitend een inleiding. Een
onderzoek of conclusie ontbreekt in het geheel.
Natura 2000
Integraal onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing is de terreinspecifieke
voortoets Natuurbeschermingswet. Inhoudelijk is er het volgende probleem
met dit onderzoek: uitsluitend verkeersbewegingen ten gevolge van de aanvullende bebouwing worden meegenomen en niet de functiewijziging. Zelfs met
dit inhoudelijke probleem wordt geconcludeerd dat er een toename is van
stikstofdepositie. Daarmee staat het significante effect vast. De conclusie van
de voortoets Natuurbeschermingswet dat er geen significante negatieve effecten zijn, is volgens reclamante dus onjuist. Er zijn wel degelijk significante
effecten en dus moet er een MER worden uitgevoerd. Bij het uitgevoerde
planMER dat onderdeel uitmaakt van het ontwerpbestemmingsplan, is het terrein van Dunimar juist niet meegenomen. Dit zal dus alsnog moeten gebeuren,
zodat blijkt dat de ruimtelijke onderbouwing en het planMER niet op elkaar
aansluiten. In het planMER wordt voorgeschreven dat in een zone van 1.000 m
rond het Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid (waar het terrein ruimschoots
binnen valt aangezien het er naast ligt) het sloot- en greppelpatroon niet mag
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worden gewijzigd, er geen nieuwe drainage mag worden aangelegd en diepploegen niet is toegestaan. Reclamante vraagt zich af hoe dan kan worden
gecompenseerd zoals in de ruimtelijke onderbouwing is voorgeschreven.
Commentaar
Ruimtelijke onderbouwing Ruigenhoekerweg/Bungalowpark Dunimar
1.

De zienswijze strekt ertoe te betogen dat in het ontwerpbestemmingsplan buitengebied ten onrechte is aangenomen dat ten aanzien van
Dunimar sprake is van een geringe uitbreiding van een bestaand recreatieterrein. Naar de mening van reclamante laat de vigerende planologische regeling ter plaatse geen recreatieterrein toe, zodat de
voorgenomen planregeling neerkomt op planologische nieuwvestiging
van een verblijfsrecreatief terrein. Deze kwestie is in twee instanties
rechterlijk getoetst in het kader van een verzoek om handhaving tegen
het vermeende recreatieve gebruik van de bestaande bungalows op
Dunimar. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft
zich in hoger beroep uitgelaten over de strekking van de beheersverordening ‘Ruigenhoekerweg/Bungalowpark Dunimar’ (datum uitspraak 20
april 2016, zaakno. 201504276/1/A1). Uit artikel 3.1, de inventarisatiekaart en de in de beheersverordening opgenomen definities van bungalow en motel volgt naar het oordeel van de Afdeling dat de
gemeenteraad in de beheersverordening uitdrukkelijk een onderscheid
heeft gemaakt tussen deze beide functies en dat hij het bestaande gebruik van de gebouwen als bungalows op het bungalowpark bij recht
heeft toegestaan. Artikel 1.10, onder a, van de beheersverordening
spreekt dit weliswaar tegen nu ingevolge de laatste zinsnede van dat artikel onder bestaand gebruik niet het gebruik valt dat reeds in strijd was
met het voorheen geldende bestemmingsplan, maar een redelijke uitleg
leidt ertoe dat artikel 3.1 van de beheersverordening, bezien in samenhang met de inventarisatiekaart, voorrang krijgt boven artikel 1.10, onder a, van die beheersverordening. De Afdeling is dan ook, anders dan
de rechtbank, van oordeel dat het gebruik dat van de bungalows wordt
gemaakt, niet in strijd is met de beheersverordening. Daarmee staat
vast dat ten aanzien van Dunimar geen sprake is van planologische
nieuwvestiging, maar van een uitbreiding bestaande uit de bouw van
een hoofdgebouw met receptie, een zwembad en horecafaciliteiten.
Daarnaast worden er circa 20 bungalows bijgebouwd. Genoemde uitbreidingen vinden alle op het bestaande terrein plaats.

Ladder voor duurzame verstedelijking
Artikel 3.1.6. tweede lid Bro schrijft voor dat de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan
de voorwaarde dat (onder meer) wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. In de visie van
reclamante is ten aanzien van Dunimar ten onrechte geen toepassing gegeven
aan dit wettelijke voorschrift. Met verwijzing naar het gestelde in het commentaar hieraan voorafgaand, merkt de gemeente op dat ten aanzien van
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Dunimar geen sprake is van een nieuwe ontwikkeling, respectievelijk niet van
een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Blijkens de aangehaalde uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is Dunimar te beschouwen
als een bestaande verblijfsrecreatieve voorziening. Dit sluit een nieuwe ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.6. lid 2 Bro uit. Dat het terrein op enkele
ondergeschikte onderdelen wordt uitgebreid ten behoeve van het verblijfsrecreatieve gebruik doet daaraan niet af. De uitbreidingen gaan immers niet
gepaard met een extra ruimtebeslag ten opzichte van de bestaande terreingrenzen. Er is derhalve geen sprake van een nieuwe ontwikkeling, laat staan
van een stedelijke ontwikkeling. Uit niets blijkt, met name niet uit de ministeriele handreiking voor de toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking, dat capaciteitsvergrotingen van recreatieterreinen daartoe gerekend
moeten worden.
Verordening Ruimte
De bestemmingsregeling zou strijdig zijn met de Verordening Ruimte van de
provincie. Ook deze zienswijze is gebaseerd op reclamante’s opvatting dat ten
aanzien van Dunimar geen sprake zou zijn van een legale planologische gebruikstitel voor verblijfsrecreatie. In het voorafgaande is reeds uitgezet dat de
uitspraak van de Raad van State op dat punt duidelijkheid heeft verschaft.
Dunimar is een bestaande recreatieve voorziening en behoeft om die reden
niet te worden getoetst aan het beperkende voorschrift van artikel 2.2.1 van
de Verordening. Van strijdigheid met de Verordening, zoals reclamante die
aanvoert, is naar het oordeel van de gemeente geen sprake.
Ruimtelijke onderbouwing
Ook deze zienswijze steunt op de veronderstelling van de reclamante dat
Dunimar geen planologisch bestaansrecht heeft. Dit is ten onrechte zoals uit de
uitspraak van de Raad van State is gebleken. De ruimtelijke onderbouwing
neemt naar de mening van de gemeente terecht de bestaande situatie als
uitgangspunt en heeft aldus uitsluitend betrekking op de capaciteitsuitbreiding
van de recreatieve voorziening.
Natura 2000
Volgens reclamante had de voortoets krachtens de Natuurbeschermingswet
1998 zich dienen uit te strekken tot de effecten van Dunimar als geheel, nu
het in haar visie om functionele nieuwvestiging van verblijfsrecreatie gaat. Al
eerder is aangegeven dat dit als een misvatting moet worden beschouwd. Het
is derhalve correct dat het door de initiatiefnemer uitgevoerde natuureffectenonderzoek zich heeft beperkt tot de vraag of de beoogde uitbreiding zou
kunnen leiden tot (significant) negatieve effecten op beschermd Natura 2000gebied. Het rapport 'Voortoets Natuurbeschermingswet Uitbreiding Landal
Dunimar Noordwijkerhout' bevat een beschrijving en verantwoording van dit
vooronderzoek als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Uitgaande van
de huidige situatie en de beoogde ontwikkelingen zijn de mogelijke effecten
als gevolg van de toekomstige ontwikkelingen bepaald en beoordeeld in het
kader van de natuurwetgeving. Daarbij is in deze voortoets tevens ingegaan op
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eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur. De conclusie uit het
onderzoek is dat de beoogde ontwikkelingen geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en natuurgebieden buiten de
Ecologische Hoofdstructuur veroorzaken.
Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

Geen aanpassingen.

Conclusie:
De zienswijze is ongegrond. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het
ontwerpbestemmingsplan.

2.14

Zienswijze nummer 14
Samenvatting:
Reclamant geeft aan het niet eens te zijn met de mogelijkheden die het ontwerpbestemmingsplan biedt ten aanzien van de bouw van bouwwerken op het
grasland aan de Leeweg. Het bestemmingsplan verhindert de mogelijkheid om
op enige manier een vast bouwwerk ter plaatse te realiseren. Reclamant
meent dat dit een hiaat is, aangezien richtlijnen voor dierenwelzijn (opgesteld
door sectorraad Paarden, reeds in 2011 verstuurd aan de toenmalige minister
van Landbouw, dhr. H. Bleker) onder andere adviezen en voorschriften omvatten omtrent schuilmogelijkheden voor paarden. Reclamant ziet deze richtlijnen in de toekomst alleen maar verscherpt worden, niet alleen voor paarden,
maar voor alle landbouwhuisdieren. Reclamant zal in de toekomst noodzakelijkerwijs wel schuilmogelijkheden moeten kunnen plaatsen, om zo aan alle wetgeving te kunnen blijven voldoen.
Gemeentelijke reactie:
De gemeente is van mening dat reclamant niet zonder planologische toestemming een dergelijke schuilgelegenheid mag oprichten, maar na afweging door
het gemeentebestuur middels een afwijkingsbevoegdheid de mogelijkheid
moet hebben op zijn perceel een schuilgelegenheid te plaatsen. Aangezien
niet alle gebieden binnen het gemeentelijk plangebied zich lenen voor het
houden van hobbydieren, hoeft aan die percelen ook niet de mogelijkheid te
worden geboden om schuilstallen op te richten. Daarom zal er specifiek voor
de gronden in eigendom van reclamant een afwijkingsbevoegdheid worden
opgenomen voor het oprichten van schuilstallen waarbij tevens voorwaarden
worden gesteld aan de maatvoering van de bebouwing.
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Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

De toelichting wordt aangevuld door
nadere vermelding van de afwijkingsbevoegdheid voor de manege voor het
oprichten van schuilstallen.

Regels

In de regels van het bestemmingsplan
is aan een specifieke aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – afwijkingsgebied

schuilstallen’

de

afwijkingsbevoegdheid gekoppeld om
schuilstallen op te richten.
Verbeelding

Er wordt in de verbeelding ter plaatse
van de manege en op omliggende
gronden de aanduiding ‘specifieke
vorm van agrarisch – afwijkingsgebied
schuilstallen’

gelegd

waarvoor

de

afwijkingsbevoegdheid zal gaan gelden.
De zienswijze is gegrond en leidt tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan conform bovenstaand voorstel ‘aanpassing bestemmingsplan’.

2.15

Zienswijze nummer 15
Samenvatting
Reclamant verzoekt de gemeente om het definitieve bestemmingsplan op de
volgende punten aan te passen:
1.

De verbeelding aan te passen aangezien reclamant wel degelijk onderbouwd om een wijziging heeft gevraagd voor een herbouwplan dat in
het ‘Verslag inspraak- en overlegreacties’ op zich al ruimtelijk verantwoord beoordeeld is. Reclamant wenst dat de verbeelding van het bestemmingsplan wordt aangepast, waarbij de door reclamant bijgevoegde
voorstelkaart een werkbare optie zou kunnen zijn.

2.

De regels aan te passen door alsnog in gezamenlijk overleg en in redelijkheid voor de te herbouwen woning de maximale inhoudsmaat vast te
stellen en op te nemen in de verbeelding als ‘maximale inhoudsmaat
woning’.

3.

Reclamant maakt bezwaar tegen het feit dat nimmer is gevraagd om de
gegevens, waarbij wordt aangetoond dat er geen belemmeringen zijn op
het gebied van ecologie, geluid, bodem en archeologie, bij de gemeente
aan te leveren.

4.

Reclamant maakt bezwaar tegen het wijzigen van een burgerwoning
naar een bedrijfswoning, indien dit bedoeld wordt bij de beantwoording
van de inspraakreactie van destijds.
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Gemeentelijke reactie
Reclamant heeft destijds tevens een inspraakreactie ingediend en ook toen is
aangegeven dat de woning aan de Pilarenlaan 91 momenteel een bestemming
Wonen heeft. In de beantwoording is destijds aangegeven dat het ernaastgelegen bedrijf de bestemming Bedrijf heeft met de aanduiding dat er geen bedrijfswoning is toegestaan. De bewoners van Pilarenlaan 91 zijn eigenaar van
de gronden en van het ernaastgelegen bedrijf.
In de beantwoording op de inspraakreactie is door de gemeente aangegeven
dat er in beginsel geen ruimtelijk bezwaar is om aan het verzoek tot een kleine
verplaatsing van de woning tegemoet te komen. In een overleg met de gemeente heeft reclamant kunnen aantonen dat de gevraagde aanpassing dermate gering is dat er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn de woning iets
te verplaatsen en deel uit te laten maken van het bedrijf. Tegen deze achtergrond is de zienswijze beoordeeld en luidt de conclusie dat er geen ruimtelijke
of milieuhygiënische redenen zijn niet aan de zienswijze van reclamant tegemoet te komen. Conform gemeentelijke toestemming, mag ter plaatse een
woning met een inhoudsmaat van 1.076 m³ worden opgericht; dit is dan ook
nader in de verbeelding opgenomen.
Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

De gronden ter hoogte van Pilarenlaan
91 zijn gewijzigd conform de gemeentelijke reactie.

Conclusie:
De zienswijze is gegrond. De zienswijze leidt tot een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

2.16

Zienswijze nummer 16
Samenvatting:
Aangegeven wordt dat in het oude bestemmingsplan het perceel naast de woning van reclamant, aan de Duinweg 46a te Noordwijkerhout, bestemd is tot
Agrarische veehouderij (Av), terwijl in het nieuwe bestemmingsplan dit perceel bestemd is voor Agrarisch - Bollenteelt – Bollenzone 1 (A-BOT-B1). Ter
ondersteuning is een bijlage toegevoegd.
Reclamant vraagt om de oude bestemming te handhaven in het nieuwe onderhavige plan en deze te wijzigen in Agrarisch – Grondgebonden veehouderij (AGV), zonder de toevoeging Waardevolle graslanden zoals deze al voorkomt in
het Buitengebied. Reclamant legt uit dat dit perceel nooit als ‘waardevol grasland’ is gewaardeerd.
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Gemeentelijke reactie:
Zoals ook tijdens de inspraakprocedure is geantwoord, zijn de door reclamant
genoemde gronden bij de woning aan de Duinweg 46a, in het geldende bestemmingsplan inderdaad voorzien van de bestemming Agrarische doeleinden
grondgebonden veehouderij (Av). Tevens zijn deze gronden bestemd tot Agrarisch gebied met verweving van landbouw en landschapswaarden. In de toelichting bij het geldende bestemmingsplan is gemotiveerd dat het gebruik van
de gronden in deze zone gericht is op ontwikkeling van het bollencomplex met
behoud van de waardevolle openheid en het kenmerkende patroon van vaarten
en kavels. De betekenis van de openheid van deze zone is gelegen in de maat
van de reeds aanwezige vergezichten en het contrast met de aangrenzende
meer verdichte gebieden.
In het ontwerp van het bestemmingsplan zijn deze waarden opnieuw bestemd
en daarmee beschermd door middel van de bestemming Agrarisch – Bollenteelt
- Bollenzone 1. De gemeente spreekt daarmee uitdrukkelijk de wens uit de
afspraken te willen volgen uit de Kadernota behorende bij de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (zonering landschapsperspectief).
Naar aanleiding van de zienswijze heeft de gemeente de situatie ter plaatse
opnieuw bekeken, beoordeeld en afgewogen. De gronden achter Duinweg 46a
en een stukje zuidelijker hebben ten opzichte van de omgeving een duidelijk
afwijkend grondgebruik. De omliggende gronden zijn voornamelijk in gebruik
voor bollenteelt. De gronden die reclamant aan de orde stelt hebben geen
bollenfunctie, maar zijn ingericht voor andere (vee)doeleinden. De gemeente
respecteert dit bestaande gebruik en komt aan de zienswijze van reclamant
tegemoet door de gronden te wijzigen in de bestemming Agrarisch – Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden’ onverminderd het onderdeel
Waardevolle graslanden, omdat de gemeente er de voorkomende natuur-,
landschaps- en cultuurhistorische waarden wenst te behouden, te versterken
en (zo nodig) te herstellen. Voor de betreffende gronden gold in het bestemmingsplan 2005 reeds de regeling behoud, versterking en herstel van de voorkomende natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden.
De gewijzigde bestemmingsregeling respecteert de bestaande rechten en is
wat betreft de naamgeving mede afgestemd op de verplichte toepassing van
de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012.
Aanpassing bestemmingsplan:
Toelichting

Geen aanpassingen.

Regels

Geen aanpassingen.

Verbeelding

De gronden ter plaatse van Duinweg 46a zijn gewijzigd
van bestemming, conform de gemeentelijke reactie.

Conclusie:
De zienswijze is gegrond en leidt tot een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.
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2.17

Zienswijze nummer 17
Reclamant geeft aan ook in een eerder stadium gebruik te hebben gemaakt
van de inspraakmogelijkheid, maar aangezien het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Noordwijkerhout besloten heeft de inhoud van
deze reactie grotendeels naast zich neer te leggen, vraagt reclamant nogmaals
aandacht voor de volgende zienswijzen. Ook is een aantal in het voorontwerpbestemmingsplan doorgevoerde wijzigingen aanleiding tot indienen van deze
zienswijze. Onderstaand komt de zienswijze per onderwerp aan bod:
Nieuwe Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG)
Reclamant verzoekt de raad zich alsnog op het standpunt te beraden om de
geactualiseerde ISG niet mee te nemen in het bestemmingsplan (zowel inhoudelijk als procesmatig) aangezien dit teveel tijd in beslag zou nemen. Als risico
wordt genoemd dat hierdoor het project te lang stilligt, met als gevolg dat
beleid tussentijds wijzigt en opnieuw vertaald dient te worden en inventarisatiegegevens verouderen, zodat het bestemmingsplan niet binnen de planningstermijn wordt vastgesteld.
(Tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten
Reclamant verzoekt de gemaakte afspraken over de huisvesting van arbeidsmigranten, zowel wat betreft de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op
agrarische erven als de andere mogelijkheden die hiervoor zijn overeengekomen, over te nemen en planologisch-juridisch te faciliteren in het bestemmingsplan. Volgens reclamant is er geen sprake van een discussie over dit
onderwerp, maar liggen de uitkomsten al jaren vast in het convenant dat hierover gesloten is. Reclamant stelt dat ook nu op diverse locaties binnen het
plangebied huisvesting van arbeidsmigranten op agrarische erven plaatsvindt,
die nu op deze wijze ten onrechte voor de tweede maal onder het overgangsrecht worden gebracht.
Areaal duurzaam in gebruik zijnde teeltgrond
Reclamant stelt dat inhoudelijk niet is gereageerd op de inspraakreactie wat
betreft dit onderwerp en brengt dit onderwerp daarom graag onder de aandacht. Reclamant maakt bezwaar tegen de koppeling van de maximaal toegestane oppervlakte bedrijfsgebouwen ten behoeve van bollenteeltbedrijven aan
het areaal duurzaam in gebruik zijnde teeltgrond.
Deze regeling zou juridisch onvoldoende rechtszeker zijn. Dit geldt ook wanneer de regels uit artikel 35.2 in acht genomen worden.
Verder geeft inspreker aan dat de praktijk uitwijst dat steeds vaker met zogenaamde ‘losse’ pacht gewerkt wordt. Afspraken voor vijf jaar pachten of huren
worden gemaakt, waarbij als positief aspect teeltrotatie plaatsvindt. Zo zou de
gemeente Teylingen haar bestemmingsplan onder andere naar aanleiding van
het verzoek van reclamant wat betreft dit onderwerp hebben aangepast door
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aan te geven dat over een periode van vijf jaar gepacht of gehuurd wordt en
niet om vijf jaar dezelfde gronden.
Reclamant stelt tevens dat deze regeling onnodig en ongewenst gebruik van
meerdere bedrijfsgebouwen op meerdere locaties in de hand werkt. In plaats
van het slopen van bedrijfsgebouwen op één of meerdere locaties en het samenvoegen van bebouwing op één centrale plaats, is het op basis van de opgenomen regeling praktisch gezien beter de bestaande bebouwing op meerdere
locaties in stand te houden. Dit is tegengesteld aan een gewenste optimalisatie
van de bedrijfsvoering.
Ten vierde zou de regeling niet doelmatig zijn. Zo zou het ‘volbouwen’ van het
buitengebied van de gemeente met agrarische bedrijfsgebouwen een onterechte angst zijn. Aangezien hele wereldproductie aan bollen door de Bollenstreek gaat en deze productie in de toekomst naar verwachting niet explosief
zal toenemen, gaat het bij uitbreidingen in vrijwel alle gevallen om het concentreren van bebouwing, wat een positief effect op de openheid van de
streek heeft. Reclamant wil een lans breken voor de bollenteeltbedrijven die
als zodanig zijn begonnen, maar zich inmiddels hebben doorontwikkeld, de
zogenaamde ‘hybride bedrijven’, die verticale ketenintegratie nastreven
waarbij bollenkwekers ook langer durende (tijdelijke) opslag, verpakking en
verkoop van hun producten organiseren. In de Beslispuntennotitie wordt de
bijzondere positie van deze bedrijven erkend, waarbij onder beslispunt 1.2
wordt gesteld dat er ruimte moet komen voor meer flexibiliteit in bedrijfstypologieën en ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij het opnemen van een algemene afwijkingsmogelijkheid als optie wordt genoemd.
De onbruikbaarheid van de regels over het areaal duurzaam in gebruik zijnde
teeltgrond wordt erkend in de Beslispuntennotitie. Een aanpassing van de systematiek wordt daarom gewenst waarbij schaalvergroting binnen de Greenport
op de juiste wijze gefaciliteerd kan worden (beslispunt 1.3).
Duidelijkheid over plattelandswoningen en gewasbeschermingsmiddelen
Reclamant verwijst naar de passage in de toelichting in het ontwerpbestemmingsplan wat gaat over de relatie tussen de zogenaamde plattelandswoningen
en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Reclamant geeft aan dat
het niet duidelijk is op welke wijze bij de genoemde vijf locaties (zoals nader
omschreven in de ruimtelijke onderbouwing plattelandswoningen Noordwijkerhout) verzekerd is dat de afstanden voldoende garanties bieden ten aanzien
van het gebruik van gewasbescherming. Reclamant wenst hieromtrent dan ook
nader uitleg, dan wel wenst dat de ontwikkelingen niet mogelijk worden gemaakt en/of dat de algemene voorwaarden in het vast te stellen bestemmingsplan op dit punt verder wordt geconcretiseerd.
Financiering nieuwe natuur
Reclamant stelt dat hetgeen de gemeente over de financierbaarheid van de
ecologische verbindingen stelt onjuist is, aangezien de provincie in principe de
helft betaalt van de middelen die nodig zijn voor de ecologische verbindingen.
Hiermee is de financiële uitvoerbaarheid dus geenszins aangetoond en verzoekt reclamant de betreffende wijzigingsbevoegdheid naar Natuur uit het
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bestemmingsplan te verwijderen. Dat deze financieel uitvoerbaar moet zijn en
dat deze uitvoerbaarheid aangetoond moet zijn in het ruimtelijke plan dat het
kader voor dit instrument vormt, in dit geval het voorliggende bestemmingsplan buitengebied, aldus inspreker. Aangezien een dergelijke onderbouwing
ontbreekt en volgens inspreker ook niet aanwezig is, vanwege het feit dat er
drastisch is gekort op de provinciale middelen voor deze verbindingen, verzoekt inspreker om voornoemde wijzigingsbevoegdheid uit het plan te verwijderen.
Archeologie in bollengronden
Reclamant verwijst in de zienswijze naar de gemeentelijke reactie aangaande
archeologiebeleid op de bij inspraak door reclamant verzochte vrijstelling van
archeologische onderzoek- en vergunningplicht voor de bovenste 70 cm van
bollengronden.
Reclamant brengt nogmaals het door de gemeente Katwijk voorbereide en
voorgestelde regionale archeologiebeleid (inclusief een verwijzing naar stukken met betrekking tot de informatieve raadcommissievergadering d.d. 17
december 2015) onder de aandacht en geeft aan dat het hier weliswaar nog
geen vastgesteld beleid betreft, maar wel duidelijk een bijstelling van een
ondergrens voor archeologisch onderzoek tot 70 cm beneden maaiveld heeft
plaatsgevonden. Reclamant wenst dan ook dat de gemeente gelijk aan de gemeente Katwijk, heroverweegt om de bollengrond vrij te stellen van onderzoeksverplichtingen voor de eerste 70 cm beneden maaiveld.
Hydrologische beschermingszone
In het milieueffectenrapport wordt op basis van algemene theoretische informatie afgeleid dat diepe grondbewerkingen (dieper dan 40 cm beneden maaiveld)

mogelijk

leiden

tot

significant

negatieve

effecten

op

verdrogingsgevoelige natuur. Deze aanname resulteert in het aanmerken van
dergelijke ingrepen tot strijdig gebruik (reguliere diepploegen, wijzigen van
greppel- en slotenpatronen en aanleggen van drainage dieper dan 40 cm beneden maaiveld is in groot deel van plangebied niet mogelijk). Reclamant stelt
dat voornoemde werkzaamheden onderdeel uitmaken van het normaal agrarisch gebruik en zou door diverse uitputtende beoordelingen door deskundige
adviesbureaus in het kader van het beheerplanproces voor het Natura 2000gebied Kennemerland-Zuid blijken dat normaal agrarisch gebruik rondom het
Natura 2000-gebied wel mogelijk blijft. In de conceptversie van het ontwerpbeheerplan staat hierover: ‘Landbouwactiviteiten ten oosten en zuiden van het
gebied hebben geen negatief effect op het Natura 2000-gebied omdat de windrichting en grondwaterstromen van het Natura 2000-gebied weg zijn’. Reclamant

vraagt

daarom

de

voornoemde

beperking

niet

langer

in

het

bestemmingsplan op te nemen.
Gemeentelijke reactie:
Nieuwe Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG)
De evaluatie van de geactualiseerde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek is inmiddels uitgevoerd en gereed. Er is naar aanlei-

850.21.01.00.00.04 - Nota beoordeling zienswijzen, Buitengebied Noordwijkerhout 30 juni 2016

35

ding van de evaluatie inhoudelijk niets gewijzigd in het beleid; er is alleen
beleid toegevoegd. De aandachtspunten zitten in de beslispuntennotitie waarover eerst nog bestuurlijke besluitvorming dient plaats te vinden. De gemeente
verwacht dat definitieve besluitvorming over de uitkomsten nog wel enkele
maanden in beslag zal nemen voor dit plaatsvindt. De gemeente wil echter
vaart blijven houden in de procedure voor dit bestemmingsplan en wacht niet
tot er voldoende duidelijkheid en zekerheid is ontstaan over de vertaalslag van
de uitkomsten in het bestemmingsplan. Indien er een noodzaak bestaat het
bestemmingsplan aan de uitkomsten van de bestuurlijke besluitvorming aan te
passen, zal de gemeente het bestemmingsplan op deze punten herzien.
(Tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten
De uitkomsten met betrekking tot de discussie over de (tijdelijke) huisvesting
van arbeidsmigranten op agrarische erven zijn niet in het bestemmingsplan
geïntegreerd. Deze uitkomst hangt samen met de keuze hierover eerst een
nadere regionale uitwerking voor op te stellen. Zie daarvoor ook ons antwoord
onder ‘Nieuwe Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG)’.
In deze fase van het bestemmingsplan heeft de gemeente de reactie van reclamant opnieuw in overweging genomen en geconstateerd dat een passende
juridische regeling omtrent huisvesting van arbeidsmigranten in het bestemmingsplan dient te worden opgenomen middels nadere juridische regels. Het
gemeentebestuur heeft in het verleden al aangegeven bereid te zijn tot het
opnemen van een goede regeling in het bestemmingsplan.
In het verleden zijn ook afspraken met diverse partijen vastgelegd om een
goede regeling op te stellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de
Duin- en Bollenstreek op korte en lange termijn. De gemeente is zich er ook
terdege van bewust dat de inzet van tijdelijke arbeidsmigranten noodzakelijk
is om het handwerk in de landbouw uit te kunnen voeren. Sommige arbeidsmigranten verblijven permanent; weer anderen voor enkele jaren, maanden of
slechts één seizoen. Al deze groepen hebben huisvesting nodig, die aan de
wet- en regelgeving voldoet. Brandgevaarlijke, onhygiënische woonsituaties en
woonsituaties waar teveel mensen in een te kleine ruimte wonen, wil de gemeente tegengaan. Ook wil de gemeente illegale woonsituaties, zoals in recreatiewoningen, opheffen. Door middel van een goede regeling, onder andere in
het bestemmingsplan voor het buitengebied, kunnen ongewenste woonsituaties
worden opgeheven en kan aan tijdelijke arbeidsmigranten huisvesting worden
geboden die voldoet aan de wet- en regelgeving.
Om deze redenen is aan het ontwerpbestemmingsplan de regeling huisvesting
arbeidsmigranten toegevoegd, dat wil zeggen dat middels een afwijkingsbevoegdheid en onder voorwaarden de huisvesting van arbeidsmigranten is toegestaan.
Areaal duurzaam in gebruik zijnde teeltgrond
Reclamant merkt terecht op dat in het kader van de evaluatie is gesproken
over het aanpassen van de regeling met betrekking tot de uitbreiding van bedrijfsgebouwen voor teeltbedrijven, gekoppeld aan het aantal hectares duurzaam beschikbare grond (grondpositie in eigendom en pacht). In de
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Beslispuntennotitie is aangegeven dat het wenselijk is deze regeling aan te
passen, zodanig dat schaalvergroting binnen de Greenport op de juiste wijze
gefaciliteerd kan worden. Aangezien de beslispuntennotitie eerst nog zelf door
de gemeente dient te worden opgepakt en waarover bestuurlijk nog besluitvorming dient plaats te vinden, acht de gemeente het nu niet wenselijk vooruitlopend hierop in het ontwerpbestemmingsplan een regeling op te nemen.
Zie ook de beoordeling onder ‘Nieuwe Intergemeentelijke Structuurvisie
Greenport (ISG)’.
Duidelijkheid over plattelandswoningen en gewasbeschermingsmiddelen
Zoals in de toelichting is gemotiveerd, kiest de gemeente ervoor gebruik te
maken van de wettelijke mogelijkheid zogenoemde ‘plattelandswoningen’ in
het plangebied toe te staan. Op deze wijze wenst de gemeente tegemoet te
komen aan een juridisch-planologisch uiterst vervelende situatie dat ondernemers na beëindiging van hun eigen bedrijfsactiviteiten, door in hun eigen woning te blijven wonen er vervolgens in strijd met het bestemmingsplan wonen.
De regeling is specifiek voor deze situaties door de wetgever ontwikkeld.
Het toekennen van een plattelandswoning is niet bij recht mogelijk. In het
plan is een regeling opgenomen dat het college de bevoegdheid geeft medewerking te verlenen aan afwijkend gebruik van de (voormalige) dienstwoning.
Het college verleent uitsluitend medewerking indien aan de voorwaarden uit
de regeling is voldaan. Deze voorwaarden luiden dat:
a.

het aantal (bedrijfs)woningen op het desbetreffende perceel niet toeneemt;

b.

er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en het landschaps- en bebouwingsbeeld;

c.

de afwijking vanuit milieuoogpunt toelaatbaar is.

Indien uit de aanvraag blijkt dat aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, kan aan de toekenning van een plattelandswoning geen medewerking
worden verleend. In zoverre kan er geen sprake zijn van het ontstaan van ongewenste situaties.
Voor de in het ontwerpbestemmingsplan toegekende plattelandswoningen
heeft deze toets reeds plaatsgevonden. De onderbouwingen zijn in een afzonderlijke bijlage bij de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan gevoegd.
Uit de onderbouwingen is niet gebleken dat sprake is van strijdige situaties.
Financiering nieuwe natuur
De zienswijze van reclamant is een herhaling van de inspraakreactie op het
voorontwerp van dit bestemmingsplan. De gemeente heeft de ecologische
hoofdstructuur in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen, om daarmee dit
plan af te stemmen op artikel 2.3.4 ‘Ecologische Hoofdstructuur en strategische reservering natuur’ uit de Provinciale Verordening Ruimte (PVR). Met het
leggen van de dubbelbestemming Waarde – Ecologie in het ontwerpbestemmingsplan geeft de gemeente aan dat de gronden mede bestemd zijn ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van de ecologische hoofdstructuur
(EHS). De EHS bestaat uit de bestaande bos- en natuurgebieden, nieuwe na-
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tuurgebieden, bestaande en nieuwe landgoederen en ecologische verbindingen. De realisatie van de EHS is aangemerkt als een nationaal en provinciaal
belang met als doel de bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling
van de biodiversiteit.
Met de dubbelbestemming geeft de gemeente invulling aan de nationale en
provinciale plicht te voorkomen dat op deze gronden ontwikkelingen kunnen
worden toegestaan die de instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke
kenmerken en waarden van deze gebieden significant beperken, of leiden tot
een significante vermindering van de oppervlakte, kwaliteit of samenhang van
die gebieden.
Wat betreft de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan stelt, conform hetgeen al in de inspraaknota daarover is gesteld, de gemeente het volgende. De Verordening ruimte 2014 geeft met betrekking tot nieuwe natuur
aan dat de EHS in 2027 gerealiseerd dient te zijn. De provincie heeft met de
vaststelling van de verordening de doelstelling gepresenteerd in 2027 de EHS
gerealiseerd te hebben. Om deze doelstelling te bereiken zijn bij de provincie
middelen beschikbaar. De planperiode van dit bestemmingsplan komt nagenoeg overeen met het doel van de provincie de EHS te hebben gerealiseerd.
Voorts heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een
uitspraak gesteld dat het ontbreken van nauwkeurig inzicht in de financieeleconomische uitvoerbaarheid van mogelijke wijzigingen in het bestemmingsplan ten tijde van het vaststellen van dat plan niet aan het opnemen van een
wijzigingsbevoegdheid in de weg behoeft te staan.
Een bestemmingsplan mag wijzigingsregels bevatten, indien:
–

deze begrensd zijn van voldoende objectieve normen;

–

is aangetoond dat binnen de planperiode gebruik zal worden gemaakt
van de bevoegdheid;

–

dit ook financieel haalbaar is.

Er is voor de gemeente geen aanleiding te veronderstellen dat aan één van
deze vereisten niet kan worden voldaan. Het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid is derhalve dan ook niet in strijd met het aantonen van de verplichte financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en het vereiste dat
binnen de planperiode van tien jaar uitvoering zal moeten worden gegeven aan
de betreffende bepalingen.
Archeologie in bollengronden
Het verzoek van reclamant om de onderzoeks- en vergunningplicht ten aanzien
van het onderwerp archeologie voor bollengronden aan te passen, geeft de
gemeente geen aanleiding de regeling in het bestemmingsplan aan te passen.
De regeling in het bestemmingsplan is gebaseerd op het bestaande archeologiebeleid voor het gemeentelijk grondgebied.
Weliswaar werkt de gemeente op dit moment aan nieuw archeologiebeleid. Dit
beleid is nog niet gereed en nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. De
gemeente heeft het voornemen het nieuwe beleid in het bestemmingsplan te
vertalen, indien het op tijd gereed en vastgesteld is door de gemeenteraad.
Gelet hierop is de gemeente van oordeel dat er geen grondslag is om gewijzigd
archeologisch beleid in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen.
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Hydrologische beschermingszone
Bij de vraag of diepploegen of andere diepe grondwerkzaamheden negatieve
effecten kunnen hebben op het natuurgebied gaat er niet om dat de grondwaterstromen van het gebied afgekeerd is: van belang is juist hier het drainerende (grondwater onttrekkende) effect hetgeen verdroging kan veroorzaken op
gevoelige, verdrogingsgevoelige natuur. Er is inderdaad al veel onderzoek gedaan. Naar aanleiding van de zienswijze van reclamant is navraag gedaan bij
de provincie en de SWECO als opsteller van het concept beheerplan Natura
2000-gebied Kennemerland-Zuid. In het concept beheerplan Natura 2000 Kennemerland-Zuid wordt inderdaad gesteld dat regulier agrarisch gebruik (feitelijk bestaand gebruik) geen significant negatieve effecten op de natuur zal
hebben. Nieuwe agrarische activiteiten zoals het graven van sloten en het
aanbrengen van nieuwe drainage kunnen dat echter wel hebben. Voor deze
activiteiten is in een zone van 500 m dan ook een Nb-wetvergunning noodzakelijk. Dat wil dus zeker niet zeggen dat deze activiteiten geen doorgang kunnen
vinden, maar wel dat mogelijk door het bevoegd gezag nader onderzoek naar
deze activiteiten noodzakelijk is en dus niet bij recht in het bestemmingsplan
mogelijk kunnen worden gemaakt.
Op basis van de informatie van de Grontmij en de Provincie Zuid- Holland stellen wij voor de regeling in het bestemmingsplan als volgt te wijzigen:
–

de zone van 1.000 m wordt gewijzigd in 500 m rond Natura 2000-gebied
Kennemerland-Zuid;

–

uitsluitend het graven van nieuwe sloten en het aanleggen van nieuwe
drainage wordt in het bestemmingsplan bij recht uitgesloten;

–

reguliere agrarische activiteiten alsmede diepploegen en het vervangen
van bestaande drainage zijn bij recht mogelijk.

Aanpassing bestemmingsplan
Toelichting

De toelichting is aangepast:
-

met een onderbouwing van de noodzaak tot het opnemen van een regeling voor de huisvesting van (tijdelijk) arbeidsmigranten;

-

door in de toelichting de norm van 1.000 m voor de
hydrologische zone te wijzigen in 500 m.

Regels

De regels zijn als volgt aangepast:
–

De regels (artikel 3, 4, 5 en 6) zijn aangevuld met de
regeling voor de huisvesting van (tijdelijk) arbeidskrachten.

–

In artikel 37.2 (milieuzone – hydrologische beschermingszone) zijn de volgende wijzigingen verwerkt:
–

uitsluitend het graven van nieuwe sloten en het
aanleggen van nieuwe drainage wordt in het bestemmingsplan bij recht uitgesloten;

–

reguliere agrarische activiteiten alsmede diepploegen en het vervangen van bestaande draina-
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ge zijn bij recht mogelijk.
Verbeelding

-

de hydrologische beschermingszone rond Natura
2000-gebied Kennemerland-Zuid wordt in de verbeelding van 1.000 m in 500 m gewijzigd.

Conclusie:
De zienswijze is ten dele gegrond. De zienswijze leidt tot aanpassing van het
ontwerpbestemmingsplan conform bovenstaand voorstel ‘aanpassing bestemmingsplan’.
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3

A m b t s h a l v e
a a n p a s s i n g e n

In het kader van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is gebleken dat op een aantal punten aanpassing van het bestemmingsplan gewenst
is. Deze ambtshalve aanpassingen zijn hierna beschreven. De betreffende punten zijn in het gewijzigde bestemmingsplan verwerkt.
Algemeen
De volgende vier wijzigingsplannen zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en in deze fase geïntegreerd in het Bestemmingsplan
Buitengebied:
1.

het wijzigingsplan WP RvR Boekhorsterweg 3 met identificatienummer
NL.IMRO.0576.WP201500022-0003 van de gemeente Noordwijkerhout;

2.

het wijzigingsplan 'Herenweg 222b – ten noorden van nr. 320 Noordwijkerhout' met identificatienummer NL.IMRO.0576.WP201500018-0003 van
de gemeente Noordwijkerhout;

3.

het

wijzigingsplan

Leidsevaart

215

met

identificatienummer

NL.IMRO.0576.WP201500021-0003 van de gemeente Noordwijkerhout;
4.

het

wijzigingsplan

Leeweg

5

met

identificatienummer

NL.IMRO.0576.WP201500001-0002 van de gemeente Noordwijkerhout.
Verbeelding
–

De zone van enkele in de verbeelding weergegeven belemmeringenstroken in de dubbelbestemming Leiding – Gas blijken te breed en niet conform

de

wettelijke

verplichting

te

zijn

weergegeven.

De

belemmeringenstrook van de betrokken gasleidingen zijn aangepast en
conform de wettelijke verplichting voorzien van de juiste breedte.
–

De aanleg van parkeerplaatsen ten behoeve van de herinrichting De
Vlashoven is mogelijk gemaakt. De bestemming Groen is ter plaatse in
de bestemming Verkeer gewijzigd.

–

Het bouwperceel aan de Zilkerbinnenweg 1 is op een ondergeschikt
onderdeel aangepast, wat de omzetting van de bestemming Tuin in de
woonbestemming tot gevolg heeft.

–

Leeweg 23: De watergang gelegen in het bouwvlak en ten zuiden is aangepast op basis van de feitelijke situatie.
Het bouwvlak is aan de westzijde aangepast, zodat de bestaande aanwezige voorzieningen binnen het bouwvlak vallen. Dit betekent een omzetting van de waterbestemming en vergroting van het bouwvlak aan de
Leeweg 23.
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–

Het bouwperceel aan de Leidsevaart 70b is op een ondergeschikt onderdeel aangepast, zodat de realisatie van een garage mogelijk wordt gemaakt. De tuinbestemming is omgezet in de woonbestemming.

–

Ter plaatse van de Schippervaartweg 32 zijn de bestemmingen Wonen
en Tuin aangepast: de oppervlakte van de bestemmingen Tuin en Wonen
zijn verkleind tot exact 1.000 m² door aan de zuidwestzijde de bestemming Wonen te verkleinen.

–

De watergangen in de directe omgeving van de Delfweg 91 (noordoostzijde bouwvlak) zijn overeenkomstig de feitelijke en legale situatie aangepast. Het bouwvlak is in beperkte mate verlegd in noordelijke
richting, tot de aanwezige watergang.

–

Leidsevaart 70b, de strook bestemd als Groen overeenkomstig het geldende plan is aangepast aan de feitelijke situatie Wonen.

–

Maandagsewetering 100, de maatvoering ‘maximum bebouwd oppervlakte (m2)’ is gewijzigd van 1.026 naar 1.231 m2 (feitelijk vergunde situatie).

–

Herenweg 280, de bestemming ‘Horeca’ met bedrijfswoning is gewijzigd
in bestemming ‘Wonen’ met de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden 2’, waarbij het bouwvlak aan de voorzijde wordt teruggelegd op
de rooilijn van de overige woningen aan de Herenweg. Aan de wijziging
ligt een ruimtelijke onderbouwing ten grondslag, waaruit blijkt dat er
geen belemmeringen zijn voor deze ambtshalve aanpassing.

–

Pilarenlaan 48, de grens van de bestemming Wonen en Tuin is aan de
achterzijde met zeven meter verlengd op basis van een nameting van
beide vlakken.

Planregels
–

De regels ten aanzien van volwaardige stekbedrijven zijn aangepast
conform het gestelde in de Verordening Ruimte.

–

In het werkbezoek van de Commissie m.e.r. zijn enkele vragen gesteld.
Deze zijn beantwoord in een memo. In dit kader zijn ook nieuwe A stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd. Op grond van de resultaten van
deze berekeningen is in het bestemmingsplan (artikel 3 en 4) een gebruiksregeling opgenomen waarmee is vastgelegd dat verwarmd ondersteunend glas uitsluitend is toegestaan indien de stikstofemissie niet
toeneemt, dan wel onder de grenswaarde van het PAS blijft. In de praktijk zal deze regel slechts beperkte gevolgen hebben, aangezien vaak al
verwarmd ondersteunend glas aanwezig is en alleen bij bedrijven in de
directe omgeving van het Natura 2000-gebied sprake zal zijn van een
toename van meer dan 0,05 mol.

–

Het gebruik ter plaatse van het bedrijf aan de Leidsevaart 115 is aangepast overeenkomst de geldende bestemming. Binnen de bestemming Bedrijf is de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk

-

diergeneeskundige kliniek’ omgezet in de aanduiding ‘dierenpension’.
–

In artikel 1.6 is in het begrip aan-huis-gebonden beroep de onjuiste
vermelding van aan huis verbonden bedrijf aangepast naar aan ‘huis gebonden beroep’.
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–

In begrip 1.7 is toegevoegd dat het tevens gaat om verhogen van de
bodem.

–

De begrippen ‘bestaand gebruik’ en ‘bestaande situatie ammoniakemissie’ zijn is ter verduidelijking aan artikel 1 toegevoegd.

–

In de agrarische bestemmingen (artikel 3, 4, 5 en 6) is de bestemmingsomschrijving qua onderscheid tussen de toegestane functies aangescherpt.

–

In de agrarische bestemmingen (artikel 3, 4 en 5) is de afwijkingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding van het bouwvlak aangepast,
namelijk is de onjuiste verwijzing aangepast en in sub e in het woord
wijziging gewijzigd in ‘de afwijking of de bevoegdheid’.

–

In de agrarische bestemmingen (artikel 3, 4 en 5) is in de specifieke
gebruiksregels toegevoegd dat wonen anders dan in de bestemmingsomschrijving is opgenomen, niet is toegestaan.

–

In de agrarische bestemmingen (artikel 3, 4, 5 en 6) is in de specifieke
gebruiksregels aangevuld dat als het gaat om de vloeroppervlakte ten

behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten het de gezamenlijke vloeroppervlakte betreft.
In artikel 3.2 en 4.2 is de tekst ‘dan wel zoals aanwezig op het moment
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan’ verwijderd, aangezien
artikel 35.2 van de planregels voorziet in hetgeen onder de tabel was
aangegeven.
De artikelen 3.5.4, 4.5.4, 5.5.4 en 6.5.4 ‘Tijdelijke huisvesting arbeidskrachten’ zijn aangepast conform de onderstaande regeling:

–

–

3.5.4 Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
a) Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 ten behoeve van het tijdelijke huisvesten
van arbeidsmigranten. Hiervoor dient aan de volgende criteria te worden
voldaan:
1)

de eigenaar van het bedrijf toont vooraf aan dat tijdelijke huisvesting
noodzakelijk is voor de bedrijfsbehoefte van het agrarische bedrijf tijdens de piekperiode. Hiervoor dient advies te worden ingewonnen bij
een agrarisch deskundige;

2)

er mogen uitsluitend arbeidsmigranten worden gehuisvest die tijdens
de piekperiode werkzaam zijn op het bijbehorende agrarisch bedrijf;

3)

per bedrijf mogen maximaal 40 personen worden gehuisvest;

4)

de huisvesting vindt plaats in tijdelijke verblijfseenheden binnen het
bouwvlak, niet zijnde kampeermiddelen en stacaravans;

5)

de verblijfseenheden mogen maximaal 3 maanden per 12 maanden
worden geplaatst en moeten na die periode worden verwijderd;

6)

de verblijfseenheden worden op passende wijze op de bouwkavel in
het landschap ingepast;
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7)

het minimale vloeroppervlak dient 12 m² per arbeidsmigrant te zijn
waarvan in een slaapvertrek minimaal 4 m² per arbeidsmigrant aanwezig dient te zijn;

8)

er dient een gezamenlijke buitenruimte aanwezig te zijn;

9)

het gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu opleveren;

10) parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein;
11) er mogen geen onevenredige nadelige gevolgen zijn voor de in de omgeving aanwezige waarden (landschappelijke, natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische waarden) en functies (agrarische bedrijven,
woningen en andere functies).
b) Bij de toepassing van de afwijking worden de bij of krachtens:
1)

de Wet geluidhinder gestelde regels in acht genomen;

2)

de Wet milieubeheer gestelde regels in acht genomen;

3)

Bouwbesluit en de bouwverordening gestelde regels in acht genomen;

4)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gestelde regels in acht genomen.

–

In artikel 24 is in sub b de weggevallen tekst ‘een ruimte voor ruimte
woning’ alsnog toegevoegd.

–

Artikel 27.5.2 sub e ‘de uitvoering betreffen van dit inpassingsplan’, is
gewijzigd in ‘de uitvoering betreffen van dit bestemmingsplan’. De gemeente heeft het inpassingsplan 'kabeltracé Luchterduinen' een-op-een
overgenomen in dit bestemmingsplan, maar voornoemde omissie in de
regels is aangepast. Het beleid van de Hogeveensepolder is in de planregels vertaald in artikel 37.4. en door middel van het opnemen van een
wijzigingsbevoegdheid i artikel 39.

–

Het artikel 37.4.1 is aangepast conform de onderstaande regeling:
37.4.1 Omschrijving
a. Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - Hogeveensepolder' zijn
de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en),
mede bestemd voor het behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de Hogeveensepolder;
b. Bij de toepassing van een afwijking bij een omgevingsvergunning of
een wijzigingsbevoegdheid uit de regels van dit plan ter plaatse van de
aanduiding 'overige zone - Hogeveensepolder' moet worden voldaan aan
de ontwerpprincipes, zoals vastgesteld in de Landschapsvisie Hogeveensepolder die als Bijlage 1 deel uitmaakt van deze regels.

–

In artikel 39.4.1 is de kolom ‘Agrarisch – Glastuinbouw – Bollenzone 2’
verwijderd, omdat deze bestemming niet meer voorkomt.

–

In artikel 39.4.1. is aan de regel ‘Opslag/stalling van agrarische goederen in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in
bestaande bebouwing’ onder agrarisch verwante vervolgfuncties in de
kolom ‘Agrarisch – Glastuinbouw - Bollenzone 2’ W, ‘niet in kassen’ toegevoegd, omdat opslag van goederen in kassen een negatieve ruimtelij-
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ke uitstraling op de omgeving heeft.
Hieraan wordt de volgende voetnoot toegevoegd: * = uitgezonderd tijdelijke opslag/stalling van goederen, noodzakelijk voor de exploitatie van
het eigen agrarisch bedrijf met een maximum van 3 maanden per 12
maanden.
–

De parkeerregeling in artikel 40.1 is aangepast conform de meest recente regelgeving en jurisprudentie.

–

In het algemeen wordt opgemerkt dat grammaticale onjuistheden in de
regels zijn aangepast.

Toelichting
-

In paragraaf 3.12 van de toelichting is een verantwoording opgenomen van
de wijze waarop de gemeente het advies van de Commissie voor de m.e.r.
in het bestemmingsplan heeft verwerkt.

-

De toelichting is op verschillende onderdelen aangevuld naar aanleiding
van voornoemde ambtshalve opmerkingen.
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Toelichting
–

Ter verduidelijking is aan de status van het landschapsplan in de toelichting van het bestemmingplan nader aandacht besteed.

–

Naar aanleiding van het bezoek van de Commissie m.e.r., is aanvullend
op het MER een memo opgesteld waarin enkele vragen zijn beantwoord
van de commissie. Dit memo is toegevoegd aan bijlage 6 van de toelichting. In paragraaf 4.12 is ingegaan op het advies van de Commissie
m.e.r. en de wijze waarop het advies in het bestemmingsplan is vertaald.
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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Bij de gemeente Noordwijkerhout is een verzoek ingediend voor het mogelijk maken van
de vestiging van een cultuurtechnisch loonbedrijf & machinehandel (agrarisch aanverwant
bedrijf) op het perceel 't Hoogtlaan 18.
Vanwege onder andere de ligging en omvang van het huidige bedrijfsperceel aan de De
Vlashoven 14 is een meer geschikte en doelmatige bedrijfslocatie noodzakelijk. In
navolging van het algemene vestigingsklimaat van agrarisch aanverwante bedrijven, welke
nagenoeg allen gevestigd zijn in het landelijk gebied, is de vestiging aan de bedrijfslocatie
aan 't Hoogtlaan 18 te Noordwijkerhout gewenst.
Om het plan uit te kunnen voeren is het noodzakelijk het geldende bestemmingsplan te
wijzigen ter plaatse van 't Hoogtlaan 18. Voorliggend ruimtelijke onderbouwing voorziet in
de haalbaarheidstoets en verantwoording van het initiatief.

1.2

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen aan 't Hoogtlaan 18 te Noordwijkerhout.

Ligging plangebied 't Hoogtlaan 18 te Noor dw ijker hout, br on: Google Ear th
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1.3

Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied 2005, zoals vastgesteld op 28
april 2005 en onherroepelijk sinds april 2007 en het bestemmingsplan Buitengebied 1e
herziening, zoals vastgesteld op 25 september 2008.

Overeenkomstig het geldende bestemmingsplan rust op deze locatie de
bedrijfsbestemming 'Agrarisch aanverwante doeleinden (AD)', met de subbestemming
'agrarisch handels- en exportbedrijf'. Hier is voor de bebouwing een maximale goothoogte
van 6 meter toegestaan.
Onder de hoofdbestemming 'Agrarisch aanverwant bedrijf' worden - afzonderlijk of in
combinatie - ook , naast 'een handels- en exportbedrijf', de bedrijfsactiviteiten: agrarisch
hulpbedrijf, agrarisch loonbedrijf en overige agrarisch aanverwante bedrijven verstaan
(artikel 1, lid 6 ).

Uitsnede ver beelding bestemmingsplan Buitengebied 1e her ziening

Voor de gronden geldt tevens een bestemming op gebiedsniveau. Deze bestemming regelt
dat de gronden van beide plangebieden gelegen zijn in 'agrarisch gebied, met verwerving
van landbouw en landschapswaarden'.

De voor de nieuwe ontwikkeling vereiste toevoeging van de functie 'agrarisch hulp- en/of
loonbedrijf' aan de geldende bestemming is in strijd met het geldende bestemmingsplan.
Om deze reden dient er met behulp van een ruimtelijke onderbouwing aangetoond te
worden in hoeverre het initiatief ruimtelijk en milieuhygiënisch aanvaardbaar is.
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1.4

Leesw ijzer

In de planbeschrijving, hoofdstuk 2, is ingegaan op de beoogde ontwikkeling. In hoofdstuk
3 is het relevante beleid beschreven en in hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de relevante
milieuonderzoeken opgenomen. In hoofdstuk 5 vindt de toetsing van de beoogde
ontwikkeling aan de wijzigingsregels plaats en in hoofdstuk 6 is tot slot ingegaan op de
uitvoerbaarheid van de ruimtelijke onderbouwing.

6
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Hoofdstuk 2
2.1

Planbeschrijving

Bestaande situatie

Het cultuurtechnisch loonbedrijf & machinehandel is een agrarisch aanverwant bedrijf,
waarbij met behulp van (gemotoriseerd) materieel/werktuigen en vakkundig personeel
diensten worden gericht welke in hoofdzaak gericht zijn - direct of indirect - aan de
bollenteelt in brede zin. Naast het uitvoeren van werkzaamheden, zoals het zaai- en poot
gereed maken van bollengrond, het poten, het oogsten, etcetera in Noordwijkerhout in
casu 'de bollenstreek', vindt eveneens een substantieel deel van de werkzaamheden in
andere landen plaats, waaronder Polen, Ierland, Engeland, Verenigde Staten, etcetera. De
(export van) kennis, expertise en vakmanschap aangaande de producten uit de bollenteelt
inclusief de beschikking over materieel en faciliteiten ten behoeve van opslag, vervoer en
be-/verwerking hiervan zijn de 'core-business'. Hieronder valt ook de mechanisatie en
handel van specifieke pootmachines voor de bollenteelt.

Ligging De Vlashoven 14, br on: Google Ear th

Vanwege onder andere de ligging en omvang van het huidige bedrijfsperceel aan De
Vlashoven 14 is een meer geschikte en doelmatige bedrijfslocatie opportuun. In navolging
van het algemene vestigingsklimaat van agrarisch aanverwante bedrijven, welke nagenoeg
allen gevestigd zijn in het landelijk gebied, is de vestiging in het werk - / buitengebied
realistisch.

De locatie 't Hoogtlaan 18 is gelegen ten noorden van de kern Noordwijkerhout. Langs deze
weg zijn enkele (agrarische) bedrijven gelegen. De huidige locatie staat momenteel leeg.
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De locatie bestaat uit bedrijfsgebouwen met hierachter enkele kassen.

Huidige situatie 't Hoogtlaan 18, br on: Google Str eetview

2.2

Toekomstige situatie

Op dit moment staat de bedrijfslocatie aan t' Hoogtlaan 18 te Noordwijkerhout te koop.
Deze locatie is zowel qua inrichting, mate van bebouwing, ligging ten opzichte van
(nationaal) werkgebied een optionele locatie.
In de toekomstige situatie zal dan ook het cultuurtechnisch loonbedrijf & machinehandel
worden verplaatst van de De Vlashoven 14 naar 't Hoogtlaan 18.

8
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Hoofdstuk 3

Beleidskader

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het voor het plangebied relevante
geldende beleidskader.

3.1

Provinciaal beleid

3.1.1

Visie Ruimte en Mobiliteit

De Visie Ruimte en Mobiliteit biedt geen vastomlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar wel een
perspectief voor de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. De visie geeft
zekerheid over een mobiliteitsnetwerk dat op orde is en de reiziger en de vervoerder
keuzevrijheid biedt en bevat voldoende flexibiliteit om in de ruimtelijke ontwikkeling te
reageren op maatschappelijke initiatieven. Dat geeft houvast voor andere ruimtelijke
plannen en voor investeringen in ruimte en netwerk. Het geeft ook duidelijkheid over de
randvoorwaarden die de provincie daaraan stelt. Vier rode draden geven richting aan de
gewenste ontwikkeling en het handelen van de provincie:
1.
2.
3.
4.

beter benutten en opwaarderen van wat er is;
vergroten van de agglomeratiekracht;
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;
bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving.

De huidige ruimtelijke situatie – gecombineerd met de vier rode draden - vormt het
vertrekpunt voor de Visie Ruimte en Mobiliteit.
De ambitie van beter benutten en opwaarderen geldt niet alleen voor stedelijke functies
maar ook voor het landelijk gebied. Leegstaande of vrijkomende bebouwing kan worden
hergebruikt. De toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde van de groene
ruimte kunnen worden verhoogd.

Greenports
Hte plangebied is gelegen binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek. Zuid-Holland kent
onder de noemer greenports een aantal (glas)tuinbouwconcentratiegebieden die zich
kenmerken door hun clusterwerking en de primaire productie en teelt van
tuinbouwgewassen. De greenports vormen samen met het haven-industrieel complex het
fundament van de Zuid-Hollandse economie. Evenals het havencomplex bevinden de
greenports zich in een transitie. De provincie wil de greenports in Zuid-Holland waar
mogelijk versterken en de transitie versnellen. Hierbij wordt het proces van verdergaande
schaalvergroting, innovatie, verduurzaming en vervlechting van het logistieke netwerk van
de greenports met de Rotterdamse haven steeds belangrijker.

3.1.2

Verordening Ruimte

In samenhang met de structuurvisie, is ook de Verordening Ruimte (2014) opgesteld. De
regels in deze verordening zijn bindend en werken door in gemeentelijke
bestemmingsplannen. De volgende bepalingen zijn relevant voor het plan:
Artikel 2.1.7 - Bollenteeltgebied
De verdere ontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek tot een vitale, economisch
concurrerende en duurzame greenport is van provinciaal belang. In verband hiermee
streeft de provincie naar herstructurering van het bollencomplex, landschapsverbetering en

NL.IMRO.0576.XXXX-0001

9

Ruimtelijke onder bouwing 't Hoogtlaan(concept)

handhaving van het teeltareaal bollengrond. Binnen het bollenteeltgebied bevinden zich ook
bedrijfsgebouwen, (bedrijfs)woningen met erf en de eventuele kassen van de
bollenteeltbedrijven.
Het bollenteeltgebied is primair bedoeld voor bollenteeltbedrijven. Voor enkele voorziene
andere ontwikkelingen zijn specifieke regels opgenomen: handels- en exportbedrijven,
greenportwoningen
en
‘ruimte
voor
ruimte’-woningen.
Daarnaast
is
een
afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor onvoorziene ontwikkelingen.

3.2

Regionaal beleid

Intergemeentelijke structuurvisie Greenport (ISG)
De raden van de zes Greenportgemeenten hebben op 10 december (Hillegom) en op 17
december 2009 (Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) de
Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek vastgesteld. De
structuurvisie vervangt het 'Pact van Teylingen' en het 'Offensief van Teylingen'. De ISG is
voor de Greenportgemeenten van de Duin- en Bollenstreek een wettelijk zelfbindend kader
voor gewenste ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied tot 2030 en geldt als
toetsingskader voor toekomstige (bestemmings)plannen.
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) B.V. zal samen met de aandeelhoudende
Greenportgemeenten verder vormgeven aan de inhoud en uitvoering van het
meerjarenprogramma dat uit de ISG voortvloeit. De ISG is gericht op het creëren van een
vitale Greenport met een vitaal landschap. Hiervoor zijn de volgende ambities en
uitgangspunten opgesteld:
1. de economische herstructurering van de Greenport staat centraal;
2. de
gemeenten
zullen
de
herstructureringsopgave
combineren
met
landschapsverbetering;
3. de gemeenten zullen verdergaande verrommeling van het landschap tegengaan;
4. met het uitvoeren van de woningbouwopgave, zoals in de Gebiedsuitwerking
Haarlemmer-meer-Bollenstreek overeen is gekomen, de maximale woningbouwbijdrage
van de Duin- en Bollenstreek bereikt is;
5. de gemeenten het areaal aan 1e klas bollengrond van 2.625 ha duurzaam moeten
handhaven, hoewel zij met het herstructureringsproces tijdelijke krimp onder nader te
bepalen voorwaarden (waaronder harde tijdgebonden compensatiegaranties) toestaan;
6. primaire greenportfuncties, zoals bollencluster, vaste planten, bloemencluster en
toerisme (inclusief greenportgerelateerde handel en dienstverlening), krijgen bij
conflicterende ruimteclaims prioriteit boven niet primaire greenportfuncties, zoals
overige landbouw en veeteelt.

Het plangebied is binnen de ISG aangewezen als 'Herstructurering naar vitale Greenport
met landschapsverbetering en integratie wateropgaven, sanering, schaalvergroting en
intensivering van het bollencomplex'. Deze aanduiding is over grote delen van het
buitengebied gelegen.

De ambities van Greenport(s) Nederland zijn hoog: een excellerende tuinbouw die in de
toekomst, nog meer dan nu het geval is, bijdraagt aan de economie, werkgelegenheid,
leefbaarheid, bereikbaarheid, gezondheid en voedselzekerheid van Nederland.

10
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De Greenport Duin- en Bollenstreek is een complex van drie aan elkaar verwante, met
elkaar verbonden en elkaar versterkende clusters:
• Het Bollencluster (inclusief knollen en vaste planten)
• Het Bloemencluster
• Het Toerismecluster
De bollen- en de bloemenketen versterken elkaar economisch. In de Greenport zijn diverse
bedrijven gevestigd in veredeling, vermeerdering, bemiddeling en handel van bollen en
knollen, bloemen en vaste planten. Dit heeft een gespecialiseerd complex toeleveranciers
van alle producten en diensten aangetrokken: verpakkings- en transportbedrijven,
uitzendbureaus, loonbedrijven, aannemers, accountants, banken, enzovoorts. Hierdoor is
het overige bedrijfsleven nauw verbonden aan en verweven met de greenportclusters. In
feite maken de bedrijven er een belangrijk deel van uit.

Voor aan de agrarische sector gerelateerde bedrijvigheid moet nabij bedrijventerrein
Delfweg in Noordwijkerhout ruimte beschikbaar komen voor de opvang van deze bedrijven.
Daarnaast is ruimte nodig voor bestaande, in de streek gevestigde reguliere bedrijven,
vanwege de economische verwevenheid van het totale bedrijfsleven in de streek met
elkaar, het bollen- en bloemencluster en het toerisme.

De meeste agrarisch aanverwante bedrijven zijn gevestigd in het landelijk gebied.
Bovendien is het betreffende loonbedrijf sterk verbonden aan de streek en het bollen- en
bloemencluster. Het is dan ook wenselijk dat het betreffende loonbedrijf binnen het
agrarisch gebied blijft, een dergelijk bedrijf hoort niet op een bedrijventerrein plaats.
Bovendien kan in voorliggend plan gebruik gemaakt worden van een huidige bedrijfskavel
inclusief bedrijfsbebouwing. Door een nieuwe functie toe te staan binnen dit perceel wordt
bovendien verrommeling tegengegaan. Het agrarisch gebied wordt hierdoor niet verder
aangetast.

3.3

Conclusie

De ontwikkeling vindt plaats binnen het landelijke gebied van de bollenstreek. Het gaat
echter om hergebruik van een bestaande bedrijfslocatie, waarmee de huidige bebouwing
beter wordt benut en verloedering tegen wordt gegaan. Hiermee past het voornemen
binnen het provinciale beleid. Het betreft tevens een agrarisch aanverwant bedrijf van een
reeds in Noordwijkerhout gevestigd bedrijf, gebonden aan de regio en het bollen- en
bloemencluster. Hierdoor past de ontwikkeling ook binnen het landelijk gebied van
Noordwijkerhout.

NL.IMRO.0576.XXXX-0001
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Hoofdstuk 4
4.1

Milieuonderzoeken

Ecologie

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling dient het aspect ecologie te worden behandeld. Aangezien
het bij voorliggend initiatief om een functieverandering zal gaan van bestaande gebouwen
en bedrijfsgronden, is geen ecologisch onderzoek noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van
ecologie is het plan uitvoerbaar.

4.2

Bodem

Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele
bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het project. Een nieuwe
bestemming mag pas worden opgenomen, als is aangetoond dat de bodem geschikt (of
geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming.

De beoogde functieverandering is niet aan te merken als een gevoelige functie. Tevens zal
er door de voorgenomen ontwikkeling geen grond uit het plangebied worden afgevoerd.
Een onderzoek naar de bodemkwaliteit is niet noodzakelijk.

4.3

Geluid

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen aan de regelgeving inzake geluidhinder. Het
project voorziet niet in de realisatie van een geluidsgevoelige bestemming zoals bedoeld in
de Wet geluidhinder.
Het plan heeft tevens geen invloed op in de nabije omgeving gelegen geluidsgevoelige
bestemmingen. Er zullen niet meer of andere verkeersbewegingen plaatsvinden dan in de
huidige situatie mogelijk is, beide bedrijven vallen onder de noemer agrarisch aanverwant
en zijn in dit kader gelijkwaardig. Een geluidsonderzoek is dan ook niet noodzakelijk.

4.4

Archeologie

Conform het bepaalde in artikel 38a van de Monumentenwet 1988 moet bij ruimtelijke
ontwikkelingen rekening gehouden worden met de in de grond aanwezige dan wel te
verwachten archeologische monumenten.

De voorgenomen ontwikkeling betreft functieverandering van bestaande bebouwing. Er zal
niet in de grond worden geroerd. Een archeologisch onderzoek is dan ook niet
noodzakelijk.

12
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4.5

Water

Via www.dewatertoets.nl is het Hoogheemraadschap van Rijnland op de hoogte gebracht
van het plan. Op basis van de verstrekte gegevens concludeert het hoogheemraadschap dat
er geen sprake is van een waterbelang. Het betreft alleen een functieverandering van
bestaande bebouwing die geen invloed heeft op de waterhuishouding. Het
Hoogheemraadschap van Rijnland gaat daarom akkoord met het plan. Hiermee is het
watertoetsproces doorlopen.

4.6

Luchtkw aliteit

In de Wet milieubeheer is luchtkwaliteit opgenomen in titel 5.2 luchtkwaliteitseisen. In de
wet is, door middel van criteria, een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine
ruimtelijke projecten. Een project is klein als het niet in betekenende mate leidt tot een
verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij 3% van de grenswaarde ( = 1,2
µg/m3) voor stikstofdioxide en fijn stof.
Per ontsluitingsweg worden minder dan 1.500 woningen en/of minder dan 100.000 m2 bvo
kantoor gerealiseerd. Volgens bijlage 3B van de regeling draagt het onderhavige plan
hierdoor "niet in betekenende mate" bij. Er hoeft daarom niet getoetst te worden aan de
grenswaarden.

Het plan voldoet aan de Wet milieubeheer, er zijn geen belemmeringen voor dit plan met
betrekking tot de luchtkwaliteit.

4.7

Verkeer

De 't Hoogtlaan is een doodlopende weg met een lengte van ongeveer 400 meter en een
breedte van ongeveer 3,0 meter. Deze weg is bedoeld voor de ontsluiting van een 16 tal
adressen.
Tien adressen vormen met elkaar een klein recreatiepark. Het betreft de nrs 3, 5a, 5b, 5c,
6, 13, 14a, 14b, 14c en 14d. Voetgangers van en naar dit park kunnen gebruikmaken van
de voetgangersverbinding tussen dit park en de Langervelderweg om naar het centrum van
Noordwijkerhout te gaan. Daarnaast is er een langzaam verkeer voorziening langs de 't
Hoogtlaan afgescheiden van deze weg door middel van een heg. Geconstateerd wordt
daarmee dat het langzaam verkeer van en naar het recreatie park geen hinder ondervindt
van de komst van een bedrijf op perceel nr 18.
De overige adressen betreffen bedrijven in combinatie met woningen. De bedrijven hebben
over het algemeen een relatie met landbouw.

Zoals opgemerkt is de weg 't Hoogtlaan smal. Het profiel is zodanig dat twee auto's elkaar
slecht kunnen passeren. Indien dit voorkomt zal gebruik moeten worden gemaakt van de
berm of zal bij een inrit van een bedrijf moeten worden gewacht tot de betreffende
tegenligger is gepasseerd.
De aangelegen bedrijven hebben een relatie met de landbouw. Voor een belangrijk deel
worden hier voertuigen gestald of producten opgeslagen. Er is geen sprake van
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detailhandel met een groot aantal bezoekers. Dit houdt in dat de verkeersintensiteit op de
't Hoogtlaan gering is. Daarmee wordt incidenteel wachten op elkaar acceptabel en leidt dit
niet tot grote wachttijden.
De vestiging van een cultuurtechnisch loonbedrijf & machinehandel (agrarisch aanverwant
bedrijf) op het perceel 't Hoogtlaan 18 valt binnen de categorie bedrijven die hier reeds
gevestigd zijn. De gebruikswijziging leidt niet tot een grote toename van het verkeer en
moet dus als acceptabel worden beschouwd.
Gelet op het smalle profiel van de weg dient het nieuwe bedrijf wel de parkeergelegenheid
op eigen terrein te realiseren.

4.8

Externe veiligheid

De externe veiligheid wordt bepaald door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in en
rond het plangebied. Veiligheidsafstanden tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en
beperkt kwetsbare objecten, zoals woningen, moeten ervoor zorgen dat bij een eventuele
calamiteit het aantal slachtoffers beperkt blijft.
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid te worden gekeken naar:
bedrijven waar opslag en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water;
vervoer van gevaarlijke stoffen via leidingen.
Voor heel Nederland is een risicokaart opgesteld. De risicokaart heeft een signalerende
functie voor risicovolle inrichtingen, transportroutes van gevaarlijke stoffen en
buisleidingen. Op basis van de risicokaart van de provincie Zuid-Holland is gekeken naar
risicovolle activiteiten in de omgeving van het plangebied (zie onderstaande uitsnede).

Uit de provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat in de directe omgeving van
het plangebied geen risicovolle inrichtingen liggen. Ook liggen hier geen wegen,
spoorwegen, vaarwegen of buisleidingen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen
plaatsvindt.

14
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Uitsnede r isicokaar t Zuid-Holland met ligging plangebied (blauw e cir kel)

Het aspect 'externe veiligheid' vormt geen belemmering voor de voorgenomen plannen.

4.9

Bedrijven en milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in ruimtelijke plannen rekening te
worden gehouden met afstemming tussen gevoelige functies en milieuhinderlijke functies.
Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering
worden beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat. Voor de afstemming tussen functies kan gebruik worden gemaakt van de
VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). Deze afstemming beperkt zich
tot de volgende milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en
stof.

In de VNG-publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende omgevingstypen.
Voor het plangebied en omgeving is sprake van een gebied met functiemenging. De
VNG-publicatie gebruikt dit omgevingstype om gebieden te typeren waar sprake is van
meerdere functies die zorgen voor een bepaalde levendigheid, maar ook voor een bepaalde
milieubelasting. In een dergelijk gemengd gebied wordt de vestiging van milieubelastende
activiteiten op een kortere afstand dan in woongebieden, mogelijk geacht. In dit geval is
aan 't Hoogtlaan sprake van een gemengd gebied, gezien de veelvoud aan diverse functies
die hier gevestigd zijn.

In de huidige situatie is reeds sprake van een bestemming voor agrarisch aanverwante
bedrijven. Een functietoevoeging van loonwerkersbedrijf verandert niets aan de
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milieuzonering. Het aspect bedrijven en milieuzonering staat de uitvoering van het plan
niet in de weg.

4.10 Milieueffectrapportage
In bijlagen C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van
een
bestemmingsplan
planm.e.r.-plichtig,
projectm.e.r.-plichtig
of
m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r.
drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de betreffende
activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake
kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als
bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden
betreffen:
de kenmerken van de projecten;
de plaats van de projecten;
de kenmerken van de potentiële effecten.

Onderzoek en conclusie
Gelet op de kenmerken van het project (zoals het kleinschalige karakter in vergelijking
met de plandrempels uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken
van de potentiële effecten, zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit
blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals deze in de
voorliggende paragrafen zijn opgenomen. Voor de ruimtelijke onderbouwing is dan ook
geen m.e.r.-procedure of m.e.r.-beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit
m.e.r.
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Hoofdstuk 5

Afw eging

Bij de gemeente Noordwijkerhout is een verzoek ingediend voor het mogelijk maken van
de vestiging van een cultuurtechnisch loonbedrijf & machinehandel (agrarisch aanverwant
bedrijf) op het perceel 't Hoogtlaan 18 waar de bestaande bedrijfsgebouwen leeg staan. Dit
is nu niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan waar een specifieke
bedrijfsbestemming ligt.

De ontwikkeling past binnen het beleid, aangezien het gaat om hergebruik van een
bestaande bedrijfslocatie, waarmee huidige bebouwing beter wordt benut en verloedering
tegen wordt gegaan. Hiermee past het voornemen binnen het provinciale beleid. Het
betreft tevens een agrarisch aanverwant bedrijf van een reeds in Noordwijkerhout
gevestigd bedrijf die aan de regio gebonden is. Hierdoor past de ontwikkeling ook binnen
het landelijk gebied van Noordwijkerhout.
Ook vanuit de uitvoerbaarheidsaspecten zijn er geen beperkingen of belemmeringen voor
het voorgestelde plan.
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Hoofdstuk 6

Economische uitvoerbaarheid

Het plan is een particulier initiatief dat zal worden uitgevoerd en beheerd voor rekening en
risico van de initiatiefnemer. Voor de gemeente zijn aan het plan geen financiële
consequenties verbonden. Het plan is uitvoerbaar.
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1

I n l e i d i n g

De initiatiefnemer, S. de Lange Beleggingen BV, heeft het verzoek ingediend

de geldende bestemming van het perceel aan de Herenweg 280 te Noordwijkerhout te wijzigen.
Dit perceel heeft nu een Horecabestemming, waarbij tevens een bedrijfswoning is toegestaan. Het exploiteren van een horecabedrijf op deze locatie,
blijkt in de praktijk echter niet langer een reële mogelijkheid te zijn.
De initiatiefnemer heeft daarom in haar zienswijze tegen het ontwerp van het
bestemmingsplan Buitengebied 2015 verzocht de bestemming te wijzingen naar
Wonen en op het perceel twee woningen toe te staan binnen de bestaande
bebouwing.
Het doel van deze ruimtelijke onderbouwing is te onderzoeken wat een wijziging van de bestemming voor invloed heeft op de leefomgeving. Als blijkt dat
de voorgestelde nieuwe bestemming geen nadelige effecten met zich meebrengt, kan de woonbestemming in het bestemmingsplan Buitengebied 2015
worden opgenomen.
Toetsingskader
De beoogde ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan:
–

de beleidskaders (rijksbeleid, provinciaal en gemeentelijk beleid);

–

milieuaspecten;

–

waarden, zoals natuur, archeologie en cultuurhistorie;

–

ruimtelijke en functionele aspecten;

–

de economische uitvoerbaarheid van het project.
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2

P l a n b e s c h r i j v i n g

2.1

Plangebied
De Herenweg 280 ligt in de gemeente Noordwijkerhout, ten noorden van het
dorp Noordwijkerhout om een lint dat vrijwel geheel bestaat uit woningen. Op
de onderstaande afbeelding is de locatie weergegeven met een rode cirkel.

Ligging perceel in de omgeving
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Locatie(zwarte stippellijn) in directe omgeving

Geldende bestemming
Het gebouw heeft volgens het geldende plan (bestemmingsplan Buitengebied
Noordwijkerhout, eerste herziening) de bestemming Horeca met de subbestemming Hhcr dat wil zeggen dat een hotel/café-restaurant is toegestaan
van maximaal categorie 2 van de staat van horeca-activiteiten.

8
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Uitsnede bestemmingsplan
herziening

Buitengebied

Noordwijkerhout,

eerste

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout
In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout van 17 november 2015 heeft de gemeente aan het perceel de bestemming Horeca toegekend
met een aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – hotel/café/restaurant’.
Binnen deze bestemming is tevens een bedrijfswoning toegestaan van maximaal 750 m3. Aan weerszijden van de horeca liggen woonbestemmingen. Direct
naast het pand ligt een bedrijfsbestemming. Dit betreft een uitrit van het achterliggende bedrijf. Ook heeft het perceel een dubbelbestemming Archeologie - 1. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd. Tenslotte is een
gebiedsaanduiding ‘overige zone – Hogeveensepolder’ opgenomen. Met deze
aanduiding wordt invulling gegeven aan de doelen uit de Landschapsvisie
Hogeveensepolder. Deze visie is opgesteld om het sluipend verlies aan ruimtelijke kwaliteit te keren. Het plangebied is gelegen binnen deze polder. Aangezien de ontwikkeling echter plaatsvindt binnen bestaande bebouwing, is geen
sprake van een verlies aan ruimtelijke kwaliteit.
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Uitsnede ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout

2.2

Huidige en toekomstige situatie
Tot 2014 was op de locatie eetcafé Humpy’s Palace gevestigd. Daarnaast wordt
een deel van het pand gebruikt als bedrijfswoning. Aan de voorzijde van het
pand is een aanbouw gerealiseerd.

Vooraanzicht van het pand (bron: blikopnoordwijkerhout.nl)

In de toekomstige situatie zal de aanbouw aan de voorzijde worden gesloopt.
Hiermee krijgt het pand weer een vergelijkbare uitstraling als de naastgelegen
woningen. Door een interne verbouwing wordt het pand gesplitst in twee woningen.
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B e l e i d

3.1

Rijksbeleid
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het
ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de kapstok voor bestaand
en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. Daarbij hebben provincies
en gemeenten meer bevoegdheden gekregen, omdat zij worden geacht beter
op de hoogte te zijn van de situatie op lokale en regionale schaal. De beoogde
bestemmingsplanwijziging voor de Herenweg 280 raakt geen rijksbelangen.

3.2

Provinciaal beleid
Structuurvisie en - verordening
In de provinciale Verordening Ruimte (maart 2014), staat onder paragraaf 2.2,
artikel 2.2.1, lid 1, hoe de provincie Zuid-Holland omgaat met ruimtelijke
ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit.
“Lid 1 Ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling,
onder de volgende voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit:
a.

de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen).”

Omdat er met de beoogde bestemmingswijziging voor het plangebied geen
sprake is van uitbreiding van bestaande bebouwing, maar alleen een klein deel
van de bebouwing aan de voorzijde wordt gesloopt, is lid 1a van toepassing.
Ladder voor duurzame verstedelijking
Sinds 1 oktober 2012 kent het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de zogenaamde Ladder voor duurzame verstedelijking. De in artikel 3.1.6, lid 2 Bro opgenomen ladder heeft als doel om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren en
overprogrammering op regionaal niveau te voorkomen. Met ingang van 1 oktober 2012 dient de toelichting van een bestemmingsplan inzicht te geven dat
wordt voldaan aan:
-

behoefte: voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale behoefte waarin nog niet elders in de regio is voorzien?
Het kan zowel om een kwantitatieve als een kwalitatieve behoefte
gaan;
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-

binnen- of buitenstedelijk: indien er sprake is van een actuele regionale
behoefte, dan moet worden beoordeeld of deze in bestaand stedelijk
gebied van de betreffende regio kan worden gerealiseerd, eventueel
door benutting van beschikbare gronden, herontwikkeling of transformatie van bestaande locaties;

-

bereikbaarheid met meerdere modaliteiten: indien moet worden gekozen voor een locatie buiten het stedelijke gebied, dan gaat de voorkeur
uit naar een plek die (in de toekomst) bereikbaar is via verschillende
vervoerswijzen.

De Ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen in de Verordening
Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland. Uit de toelichting van de provincie
op de toepassing van de ladder kan worden geconcludeerd dat voor dit initiatief geen noodzaak bestaat de ladder te doorlopen. De ladder geldt alleen
ingeval het een nieuwe stedelijke functie betreft. Dat is het geval bij een (geringe) toename van bouwmogelijkheden of van nieuwbouw en een functiewijziging na sloop.
In dit initiatief is slechts sprake van het toevoegen van één woning binnen
bestaande bebouwing. Uit jurisprudentie komt echter naar voren dat de bouw
van enkele woningen niet wordt beschouwd als een stedelijke ontwikkeling.

3.3

Gemeentelijk beleid
In paragraaf 2.1 is reeds ingegaan op het geldende en in 2016 vast te stellen
bestemmingsplannen voor het plangebied. Voor het overige is geen sprake van
gemeentelijk beleid dat van belang is voor de beoogde ontwikkeling.
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m i l i e u t e c h n i s c h e

u i t v o e r b a a r h e i d

De uitvoerbaarheid van een ruimtelijke ontwikkeling moet ingevolge de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) worden aangetoond. Hieronder valt de onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijke aspecten, zoals geluid, bodem en
veiligheid. In dit hoofdstuk wordt hiervan verslag gedaan.

4.1

Bedrijven en milieuzonering
Onder milieuzonering wordt verstaan het zorgen voor een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen). Hierbij wordt gebruikgemaakt van de
brochure Bedrijven en milieuzonering, opgesteld door de VNG. Er zijn twee
omgevingstypen te kenmerken: rustige woonwijk en gemengd gebied. De richtafstanden die de VNG-publicatie geeft, gaan uit van een type rustige woonwijk
of vergelijkbaar omgevingstype (rustig buitengebied, natuurgebied et cetera).
Het perceel heeft nu een horecabestemming, waarbij horeca van categorie 2 is
toegestaan. Dit betreft volgens de Staat van Horeca-activiteiten ‘Bedrijven die
normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken’. Met het wijzigen van
de horecabestemming naar een woonbestemming wordt een potentiële bron
van hinder voor omwonenden weggenomen.
Achter de woning is een bedrijf gelegen. Hier is een timmerfabriek van maximaal categorie 2 toegestaan. Hiervoor geldt een richtafstand van 30 m. Bij een
timmerfabriek geldt dat geluid het belangrijkste milieuaspect is dat eventueel
hinder kan veroorzaken. Hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan.

4.2

Geluidhinder
Bij geluidhinder zijn twee aspecten van belang: wegverkeerslawaai en geluid
ten gevolge van het achterliggende bedrijf.
Ten aanzien van het achterliggende bedrijf geldt dat een timmerwerkfabriek
van maximaal categorie 2 is toegestaan. In de huidige situatie was echter ook
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reeds een (bedrijfs)woning aanwezig. Dit wil zeggen dat het achterliggende
bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit nu reeds dient te voldoen aan de
norm van 50 dB op de gevel van de woning. Het toekennen van een woonbestemming aan de locatie leidt dan ook niet tot nieuwe beperkingen voor het
bedrijf.
Ten aanzien van wegverkeerslawaai geldt dat het pand is gelegen binnen de
zone van de provinciale weg N206. Uit de geluidbelastingkaart van de provincie
Zuid-Holland

van

2012

(bron:

http://geo.zuid-holland.nl/geo-

loket/html/atlas.html?atlas=geluidscontouren) blijkt dat de geluidbelasting ter
plaatse van de voorgevel tussen de 55 en 59 dB bedraagt. Dit is hoger dan de
voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximaal onthefbare waarden. Zoals reeds aangegeven, betreft het reeds een bestaande woning waarop de Wet
geluidhinder nu ook van toepassing is.

4.3

Verkeer
Wat betreft verkeersgeneratie en parkeerplaatsen is de verkeersaantrekkende
werking van twee woningen minder dan van een horecagelegenheid met bedrijfswoning. Het aspect verkeer leidt dan ook niet tot belemmeringen.

4.4

Ecologie
Aangezien het een functieverandering van bestaande bebouwing betreft, zijn
geen negatieve gevolgen te verwachten voor flora en fauna. Er hoeft geen
nader onderzoek naar effecten op natuurwaarden te worden uitgevoerd.

14
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4.5

Archeologie en cultuurhistorie
Zoals in hoofdstuk 2 genoemd, is er sprake van een dubbelbestemming Waarde
- Archeologie 1. Omdat er geen bouwactiviteiten zullen plaatsvinden, is er
echter geen aanleiding tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek. Om
diezelfde reden hoeft ook geen onderzoek naar cultuurhistorische waarden te
worden gedaan.

4.6

Bodem
Er zal geen bodemonderzoek hoeven te worden uitgevoerd, aangezien er geen
sprake is van een aanpassing van de huidige bebouwing.

4.7

Waterhuishouding
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Voor de voorliggende
ontwikkeling is daarom een digitale watertoets (www.dewatertoets.nl) uitgevoerd. Op basis van de toets blijkt dat het plan geen waterbelangen raakt. Er
is sprake van functieverandering binnen een bestaand gebouw. Dit heeft geen
gevolgen voor het thema water.

4.8

Luchtkwaliteit
Het thema luchtkwaliteit komt terug in de Wet milieubeheer. Daarin wordt
onder andere een onderscheid gemaakt tussen ‘kleine’ en ‘grote’ projecten.
Kleine projecten dragen ‘niet in betekenende mate’ (nibm) bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit.
In de algemene maatregel van bestuur ‘niet in betekenende mate bijdragen’
staat wat dit begrip inhoudt. Onder kleine projecten worden bijvoorbeeld nog
woonwijken verstaan met een aantal van 1.500 woningen.
In deze situatie is sprake van de nibm-norm. Er hoeft derhalve geen nader
onderzoek naar luchtkwaliteit te worden uitgevoerd.
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4.9

Externe veiligheid
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden gekeken, namelijk:
-

bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de
externe veiligheid;

-

vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen.

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten
van belang, te weten het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).
Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een
ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het
PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting, dan wel
infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep van minimaal
een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde.
Het bevoegd gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of
de oriëntatiewaarde overschrijdt.
Het plangebied is gelegen in de nabijheid van de provinciale weg N206. Over
deze weg vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. In de toelichting van het
bestemmingsplan Buitengebied wordt geconcludeerd dat de hoogte van het
groepsrisico voor alle provinciale wegen op alle trajectgedeelten onder 0,1
keer de oriëntatiewaarde ligt. Aangezien de huidige functie van horeca met
een bedrijfswoning plaats zal maken voor twee woningen, zal er geen sprake
zijn van een toename van het groepsrisico.

4.10

Kabels en leidingen
Omdat er geen wijziging in de huidige bebouwing zal plaatsvinden, is er geen
aanleiding tot onderzoek naar de aanwezigheid van kabels en leidingen en
eventuele effecten in relatie tot dit onderwerp.

4.11

Conclusie
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van belemmeringen voor het wijzigen van de bestemming. Ten aanzien van de aspecten geluid en verkeer en parkeren kan zelfs sprake zijn van een positief effect
ten gevolge van de bestemmingswijziging.
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R e g e l i n g

i n
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h e t

b e s t e m m i n g s p l a n

In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout is de bestemming gewijzigd naar een bestemming Wonen met een maatvoeringsaanduiding
‘maximum aantal wooneenheden = 2’. Daarnaast is het bouwvlak aan de voorzijde verkleind. Hiermee wordt voorkomen dat na sloop van de aanbouw aan
de voorzijde het gebouw opnieuw aan de voorzijde kan worden uitgebreid.
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E c o n o m i s c h e

6

e n

m a a t s c h a p p e l i j k e

u i t v o e r b a a r h e i d

De voorgenomen onderbouwing betreft een particulier initiatief. De gemeente
sluit waarschijnlijk een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer.
Naar aanleiding van de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout wordt de wijziging bij vaststelling van het bestemmingsplan

opgenomen.

Tegen

deze

wijziging

kunnen

belanghebbenden

na

vaststelling beroep instellen bij de Raad van State.
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