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1 1  I n l e i d i n g  

In de gemeente Zijpe is het voor agrariërs mogelijk om in het kader van de 

herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied een uitbreidingsverzoek 

in te dienen voor toekomstige ontwikkelingen van hun agrarische bedrijf. Ook 

voor het bedrijf aan de Ruigeweg 10 Burgerbrug is besloten hier gebruik van te 

maken. De initiatiefnemer voor het voorliggende uitbreidingsverzoek is de fa-

milie Raat. Zij willen op termijn hun akkerbouw bedrijf uitbreiden. In figuur 1 

is een het bedrijf met een pijl aangegeven.  

 

 
F i g u u r  1 .  L u c h t f o t o  R u i g e w e g  1 0  ( b r o n :  G o o g l e  M a p s ,  2 0 1 2 )  

 

Voor het perceel Ruigeweg 10 heeft op 17 september 2012 een werksessie 

plaatsgevonden met betrekking tot het uitbreidingsverzoek. Dit heeft geleid 

tot de inrichtingsschets die is opgenomen in figuur 2. Voor de nadere beschrij-

ving van deze inrichtingsschets wordt verwezen naar het rapport ‘Landschap-

pelijke inpassing uitbreidingsverzoek Ruigeweg 10 te Burgerbrug’. Deze ont-

wikkeling zal worden meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Zij-

pe. Bij het opstellen van een bestemmingsplan is het noodzakelijk om een on-

derzoek naar milieuaspecten en planologische randvoorwaarden te verrichten 

om na te gaan of er geen belemmeringen zijn die de uitvoerbaarheid van het 

plan in de weg staan. In het voorliggende rapport wordt ingegaan op de rele-

vante milieuaspecten voor het plangebied. Op de beleidsmatige uitvoerbaar-

heid van het plan wordt ingegaan in de toelichting van het bestemmingsplan 

Buitengebied Zijpe, waarin het relevante beleid beschreven is. 

 

 

AANLEIDING 
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F i g u u r  2 .  I n r i c h t i n g s s c h e t s  u i t b r e i d i n g  R u i g e w e g  1 0  t e  B u r g e r b r u g  
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2 2  O n d e r z o e k e n  

2 . 1   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is de watertoets verplicht voor bestemmings-

plannen. In een hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven 

op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de wa-

terhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of 

en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishou-

ding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schrif-

telijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtij-

dig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen 

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

 

Het uitbreidingsplan is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier (HHNK). Wanneer het HHNK haar advies heeft gegeven, zal dit 

worden opgenomen in het rapport.  

 

PM: Tegelijk met andere locaties voorleggen aan HHNK. 

2 . 2   

A r c h e o l o g i e  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee 

heeft de zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het ver-

drag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de in-

troductie van het zogenaamde ‘veroorzakerprincipe’. Dit principe houdt in dat 

degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaat-

regelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische 

waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische monu-

mentenzorg (Wamz) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. Met na-

me de Monumentenwet is door de Wamz aangepast en gaat concreet in op de 

bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen. 

 

De gemeente Zijpe heeft in 2007 de Beleidsnota Archeologie vastgesteld. Voor 

deze beleidsnota is onderzoek naar de archeologische waarden in de gemeente 

uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er aanleiding is om te verwach-

ten dat in de gemeente verschillende archeologische waarden aanwezig zijn. 

Op de kaart bij de beleidsnota zijn gebieden met verschillende archeologische 
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waarden weergegeven. Voor de verschillende archeologische waarden zijn ver-

schillende regels van toepassing. Deze verschillende deelgebieden met bijbe-

horende regels zijn overgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Buiten-

gebied. Op deze manier zijn de archeologische waarden planologisch juridisch 

gewaarborgd.  

Het voorste gedeelte van het erf, waarop de meeste bestaande bebouwing 

staat, valt binnen de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 4. Dit houdt in 

dat voor ontwikkelingen van meer dan 100m
2
 en dieper dan 50 cm archeolo-

gisch onderzoek noodzakelijk is. Het achtererf, waar het grootste deel van de 

uitbreiding plaats gaat vinden, valt binnen de dubbelbestemming Waarde-

Archeologie 5. Hier moet archeologisch onderzoek worden uitgevoerd bij ont-

wikkelingen met een oppervlakte van 2.500m
2
 of een diepte van 50 cm. 

 

Voorafgaand aan de bouwactiviteit ten behoeve van de uitbreiding van het 

agrarisch bedrijf, moet worden nagegaan of er geen archeologische waarden 

worden geschaad. Belangrijk is dat voor het verlenen van een omgevingsver-

gunning advies van een archeologisch deskundige is gevraagd. 

2 . 3   

C u l t u u r h i s t o r i e  

De Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een wij-

ziging geleid van art. 3.6.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Ieder bestemmingsplan dient dan tevens een analyse van cultuurhistorische 

waarden van het plangebied te bevatten. In de toelichting van een bestem-

mingsplan dient een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop 

met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. Hierbij dient 

tevens de historische (stede)bouwkunde en historische geografie te worden 

meegenomen in de belangenafweging. Aangegeven dient te worden welke con-

clusies aan de geanalyseerde waarden worden verbonden en op welke wijze 

deze worden geborgd in het bestemmingsplan. 

 

Om na te gaan wat voor cultuurhistorische waarden een rol spelen in de omge-

ving van het plangebied is de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van 

de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Een fragment van de kaart is opge-

nomen in figuur 3. Perceel Ruigeweg 10 te Burgerbrug is hierin met een rode 

pijl aangegeven. Uit de kaart blijkt dat het perceel deel uitmaakt van het aan-

dijkingslandschap. De Ruigeweg is aangegeven als kenmerkende wegenpatroon 

in landaanwinning. Ook de stolp op het perceel Ruigeweg 10 is op de kaart 

aangegeven. Voor het overige zijn er geen cultuurhistorische waarden die voor 

dit specifieke perceel van belang zijn. Er bevindt zich geen monumentale be-

bouwing op het perceel. De uitbreiding van het bedrijf vindt voornamelijk 

plaats in oostelijke richting en wordt op een goede wijze landschappelijk inge-

past. Voor de inpassing van de uitbreidingsplannen in de omgeving wordt ver-

KADER 

ONDERZOEK 
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wezen naar het document rapport ‘Landschappelijke inpassing uitbreidingsver-

zoek Ruigeweg 10 te Burgerbrug’. 

 

 
F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  i n f o r m a t i e k a a r t  L a n d s c h a p  e n  C u l t u u r h i s t o r i e  

( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

Er is geen sprake van de aantasting van cultuurhistorische waarden als gevolg 

van de uitbreiding van het agrarische bedrijf. Op dit punt mag het plan uit-

voerbaar worden geacht. 

2 . 4   

E c o l o g i e  

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. 

Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurge-

bieden. In de Natuurbeschermingswet zijn ook de bepalingen vanuit de Europe-

se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. 

Onder de Natuurbeschermingswet worden drie typen gebieden aangewezen en 

beschermd: Natura 2000-gebieden, Staats- en Beschermde Natuurmonumenten 

en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan 

waarin de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur 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 Structuurvi-

sie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming 

is voor wat de provincie Noord-Holland betreft uitgewerkt in de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

(provinciaal ruimtelijk natuurbeleid). 

 

 

CONCLUSIE 

NATUURBESCHERMINGSWET 

1998 

ECOLOGISCHE 

HOOFDSTRUCTUUR 
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Vanuit de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie wordt naast de 

Ecologische Hoofdstructuur specifiek ingezet op de bescherming van Weidevo-

gelleefgebieden. 

 

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het ka-

der van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen gebied uit 

de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het Natura 2000-gebied Abtskolk en 

De Putten, dat is gelegen op een afstand van circa 1 kilometer. Twee andere 

Natura 2000-gebied, Zwanenwater en Pettemerduinen en de Schoorlse Duinen 

liggen op respectievelijk 2 en 4,3 kilometer. Het natuurgebied Duinen Den-

Helder – Callantsoog is aangewezen als beschermd natuurmonument en ligt op 

ongeveer 8 kilometer van het plangebied.   

De natuurgebieden Abtskolk & de Putten, het Zwanenwater en Pettemerduinen 

en de Schoorlse Duinen behoren ook tot de EHS. Polder Zuider G waarin het 

bedrijf is gelegen is op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Struc-

tuurvisie aangewezen als weidevogelleefgebied. Op basis van artikel 25, lid 1, 

onder a, van de PRVS mag een plan voorzien in nieuwe bebouwing in weidevo-

gelleefgebied, mits het gaat om een uitbreiding van een bestaand bouwvlak.   

 

In het plan-MER die wordt opgesteld naar aanleiding het bestemmingsplan Bui-

tengebied zullen de effecten op de omliggende natuurgebieden worden be-

schreven. 

2 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op het effect van een 

ernstig ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen 

en spoorwegen); 

- het gebruik van luchthavens. 

 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de 

burger door bovengenoemde activiteiten. Het externe veiligheidsbeleid is ver-

ankerd in diverse wet en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de vol-

gende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden: 

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS); 

3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 

- transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

- buisleidingen. 

 

NATUUR BUITEN DE EHS 

INVENTARISATIE 
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Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. De regelgeving, zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico's van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich-

tingen (bedrijven) voor personen. Het Bevi heeft een rechtstreekse werking. In 

het Bevi wordt de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico gegeven; voor 

het groepsrisico geldt slechts een oriënterende waarde. Kortheidshalve houdt 

dit in dat binnen de PR 10
-6
-contour geen kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden. Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet 

ruimtelijke ordening. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden 

moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 

normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Er 

wordt nog gewerkt aan een Structuurvisie Buisleidingen. 

 

Om na te gaan wat voor risico’s een rol spelen in de omgeving van het plange-

bied, is de Risicokaart van de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Op deze 

risicokaart staan voor de hele provincie risicobronnen weergegeven. In figuur 4 

is een uitsnede van de kaart opgenomen. Perceel Ruigeweg 10 is aangegeven 

met een rode pijl. Uit het kaartfragment blijkt dat ten westen van het bedrijf 

ligt de N9 waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De PR 10
-6 

contour ligt op de weg. De N9 bevindt zich op ruim 550 meter van het bedrijf. 

De aanwezigheid van de weg leidt niet tot risico’s voor het plangebied in het 

kader van externe veiligheid. Verder zijn geen risicobronnen in de omgeving 

van het bedrijf aanwezig. 

 

 
F i g u u r  4 .  U i t s n e d e  r i s i c o k a a r t  ( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen risico’s bekend 

waardoor in het plangebied sprake is van een overschrijding van de grenswaar-

de (10
-6
) voor het plaatsgebonden risico of de oriënterende waarde voor het 

groepsrisico. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende plan 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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om het agrarische bedrijf aan de Ruigeweg 10 te Burgerbrug uit te breiden, 

niet door risico’s vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer van gevaarlij-

ke stoffen wordt belemmerd. 

2 . 6   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad 

heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is 

op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook 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 vast-

gelegd 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/m
3
 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. 

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool (juni 

2011) ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden 

bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreini-

ging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 

bepaald op basis van de toename van het aantal verkeersbewegingen als ge-

volg van de nieuwe ontwikkeling. 

 

De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de voorgeno-

men ontwikkeling is niet bekend. Ook zijn er voor agrarische bedrijven geen 

kengetallen met betrekking tot verkeersbewegingen beschikbaar. Omdat het 

exacte aantal verkeersbewegingen onbekend is, is in de berekening met de 

nibm-tool een worstcase berekening gemaakt. 

 

In figuur 5 is de berekening met de nibm-tool weergegeven. Uit de nibm-tool 

blijkt dat zelfs wanneer er als gevolg van het plan een toename van 375 mo-
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torvoertuigbewegingen per dag zou zijn, waarvan 20% vrachtverkeer, het plan 

nog steeds niet in betekenden mate van invloed op de luchtkwaliteit is. Gezien 

de aard en omvang van de mogelijke uitbreiding en vernieuwing van het bol-

lenbedrijf en is het niet aannemelijk dat de ontwikkeling met een dergelijke 

toename van verkeer gepaard gaat. 

 

 
F i g u u r  5 .  B e r e k e n i n g  m e t  d e  n i b m - t o o l  

 

Aangezien het niet aannemelijk is dat als gevolg van de uitbreiding van het be-

drijf de grens van 3% (een toename van 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) overschreden 

wordt, moet het project worden beschouwd als een nibm-project. Nader on-

derzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven en het plan 

voldoet daarmee aan het gestelde in de Wet milieubeheer. Het plan mag op dit 

punt uitvoerbaar worden geacht. 

2 . 7   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te 

voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit, dan wel een omgevingsver-

gunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening ge-

houden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Door middel van 

de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zo veel 

mogelijk voorkomen. 

 

In de publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) van de Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelasten-

de activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als maatschappelijke instel-

lingen als scholen en sportvoorzieningen. Per bedrijfstype zijn voor elk van de 

aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven die in 

de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en wonin-

gen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. 

CONCLUSIE 
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De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtinggevend, 

maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken. 

  

Er dient te worden aangetoond dat de uitbreiding van het agrarische bedrijf 

geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. Het voornemen is om 

het akkerbouwbedrijf aan de Ruigeweg 10 uit te breiden en te moderniseren. 

Op basis van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” valt een akker-

bouwbedrijf in milieucategorie 2. Hierbij hoort een richtafstand van 30 meter.  

 

Binnen 30 meter van het bedrijf staan twee bedrijfswoningen die bij het be-

drijf zelf horen. Bedrijfswoningen zijn niet gevoelig voor hinder van het eigen 

bedrijf. Verder zijn er geen gevoelige functies, zoals woningen van derden, 

binnen de straal van 30 meter van het bedrijf aanwezig.   

 

Vanuit het oogpunt van hinder van bedrijvigheid mag het plan uitvoerbaar 

worden geacht. 

2 . 8   

G e l u i d h i n d e r  

De Wet geluidhinder dateert van 16 februari 1979 en is sindsdien middels ver-

schillende wetten diverse keren gewijzigd. In de Wet geluidhinder is bepaald 

dat elke weg een zone heeft, waarbinnen onderzoek plaats moet vinden naar 

de geluidbelasting aan de gevels van nieuw te bouwen woningen en gebouwen 

ten behoeve van andere geluidgevoelige functies. Een uitzondering geldt voor: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

 

Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals wonin-

gen, worden gerealiseerd, moet door middel van akoestisch onderzoek worden 

vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. 

Het voorliggende plan maakt de uitbreiding en herinrichting van het erf van 

een bestaand agrarisch bedrijf mogelijk. Agrarische bedrijfsbebouwing wordt 

op basis van de Wet geluidhinder niet beschouwd als een geluidgevoelige func-

tie. Nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

 

Vanuit het oogpunt van wegverkeerslawaai mag het plan uitvoerbaar worden 

geacht. 

2 . 9   

B o d e m  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht moet worden verkregen over de uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht moet worden verkregen in 

CONCLUSIE 
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de noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bo-

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

is een onderdeel van de onderzoeksverplichting van het college van burge-

meester en wethouders en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een be-

stemmingsplan. 

 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet voorkomen worden dat 

gronden waarvan bekend is dat de milieuhygiënische kwaliteit onvoldoende is, 

worden bestemd met een bestemming die daarvoor gevoelig is. Voor zover be-

kend op basis van de informatie van het Bodemloket van de provincie Noord-

Holland zijn ter plaatse van de planlocatie geen verdenkingen van bodemver-

ontreiniging.  

 

Het plan voorziet in uitbreiding en herinrichting van een agrarisch erf. Hierbin-

nen kan nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing worden gerealiseerd. Agrarische 

bedrijfsgebouwen behoren niet tot gevoelige functies voor bodemverontreini-

ging.  

 

Aangezien er geen voor bodemverontreiniging gevoelige functies mogelijk ge-

maakt worden, vormt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen be-

lemmering voor de uitvoering van het plan. Bovendien zijn er geen verdenkin-

gen van bodemverontreiniging. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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3 3  C o n c l u s i e  

In het voorliggende rapport is ingegaan op verschillende planologische rand-

voorwaarden en milieuaspecten die een belemmering zouden kunnen vormen 

voor het uitvoeren van de voorgenomen plannen. Op basis van het voorgaande 

kan worden geconstateerd dat deze aspecten de realisatie van de voorgeno-

men uitbreidingsplannen van het agrarische bedrijf niet in de weg staan en dat 

het plan uitvoerbaar mag worden geacht. 
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1 1  I n l e i d i n g  

In de gemeente Zijpe is het voor agrariërs mogelijk om in het kader van de 

herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied een uitbreidingsverzoek 

in te dienen voor toekomstige ontwikkelingen van hun agrarische bedrijf. Ook 

voor het bedrijf aan de Grote Sloot 6 te Burgerbrug is besloten hier gebruik van 

te maken. De initiatiefnemer van het voorliggende uitbreidingsverzoek is de 

familie Blaauboer-Vries. Zij willen op termijn hun akkerbouw bedrijf uitbrei-

den en moderniseren. In figuur 1 is het bedrijf met een pijl aangegeven.  

 

 
F i g u u r  1 .  L u c h t f o t o  p l a n g e b i e d  ( b r o n :  G o o g l e  M a p s ,  2 0 1 2 )  

 

Voor het perceel Grote Sloot 6 heeft op 11 september 2012 een werksessie 

plaatsgevonden met betrekking tot het uitbreidingsverzoek. Dit heeft geleid 

tot de inrichtingsschets die is opgenomen in figuur 2. Voor de nadere beschrij-

ving van deze inrichtingsschets wordt verwezen naar het rapport 

‘Landschappelijke inpassing uitbreidingsverzoek Grote Sloot 6 te Burgerbrug’. 

Deze ontwikkeling zal worden meegenomen in het bestemmingsplan Buitenge-

bied Zijpe. Bij het opstellen van een bestemmingsplan is het noodzakelijk om 

een onderzoek naar milieuaspecten en planologische randvoorwaarden te ver-

richten om na te gaan of er geen belemmeringen zijn die de uitvoerbaarheid 

van het plan in de weg staan. In het voorliggende rapport wordt ingegaan op 

de relevante milieuaspecten voor het plangebied. Op de beleidsmatige uit-

voerbaarheid van het plan wordt ingegaan in de toelichting van het bestem-

mingsplan Buitengebied Zijpe, waarin het relevante beleid beschreven is. 

 

 

AANLEIDING 
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F i g u u r  2 .  I n r i c h t i n g s s c h e t s  u i t b r e i d i n g  G r o t e  S l o o t  6  t e  B u r g e r b r u g  
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2 2  O n d e r z o e k e n  

2 . 1   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is de watertoets verplicht voor bestemmings-

plannen. In een hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven 

op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de wa-

terhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of 

en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishou-

ding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schrif-

telijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtij-

dig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen 

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

 

Het uitbreidingsplan is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier (HHNK). Wanneer het HHNK haar advies heeft gegeven, zal dit 

worden opgenomen in het rapport.  

 

PM: Tegelijk met andere locaties voorleggen aan HHNK. 

2 . 2   

A r c h e o l o g i e  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee 

heeft de zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het ver-

drag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de in-

troductie van het zogenaamde ‘veroorzakerprincipe’. Dit principe houdt in dat 

degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaat-

regelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische 

waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische monu-

mentenzorg (Wamz) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. Met na-

me de Monumentenwet is door de Wamz aangepast en gaat concreet in op de 

bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen. 

 

De gemeente Zijpe heeft in 2007 de Beleidsnota Archeologie vastgesteld. Voor 

deze beleidsnota is onderzoek naar de archeologische waarden in de gemeente 

uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er aanleiding is om te verwach-

ten dat in de gemeente verschillende archeologische waarden aanwezig zijn. 

Op de kaart bij de beleidsnota zijn gebieden met verschillende archeologische 



300.00.00.44.02.04 - Planologische onderzoeken Grote Sloot 6 te Burgerbrug  - 

12 oktober 2012 
 

8 

waarden weergegeven. Voor de verschillende archeologische waarden zijn ver-

schillende regels van toepassing. Deze verschillende deelgebieden met bijbe-

horende regels zijn overgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Buiten-

gebied. Op deze manier zijn de archeologische waarden planologisch juridisch 

gewaarborgd.  

 

Het voorste gedeelte van het erf, waarop de stolp staat, valt binnen de dub-

belbestemming Waarde-Archeologie 3. Dit houdt in dat voor ontwikkelingen 

van meer dan 100m
2
 en dieper dan 35 cm archeologisch onderzoek noodzake-

lijk is. Het achtererf, waarop de bedrijfsgebouwen staan en waar de uitbrei-

ding plaats gaat vinden, valt binnen de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 

4. Hier moet archeologisch onderzoek worden uitgevoerd bij ontwikkelingen 

met een oppervlakte van 500m
2
 of een diepte van 50 cm. 

 

Voorafgaand aan de bouwactiviteit ten behoeve van de uitbreiding van het 

agrarisch bedrijf, moet worden nagegaan of er geen archeologische waarden 

worden geschaad. Belangrijk is dat voor het verlenen van een omgevingsver-

gunning advies van een archeologisch deskundige is gevraagd. 

2 . 3   

C u l t u u r h i s t o r i e  

De Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een wij-

ziging geleid van art. 3.6.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Ieder bestemmingsplan dient dan tevens een analyse van cultuurhistorische 

waarden van het plangebied te bevatten. In de toelichting van een bestem-

mingsplan dient een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop 

met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. Hierbij dient 

tevens de historische (stede)bouwkunde en historische geografie te worden 

meegenomen in de belangenafweging. Aangegeven dient te worden welke con-

clusies aan de geanalyseerde waarden worden verbonden en op welke wijze 

deze worden geborgd in het bestemmingsplan. 

 

Om na te gaan wat voor cultuurhistorische waarden een rol spelen in de omge-

ving van het plangebied is de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van 

de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Een fragment van de kaart is opge-

nomen in figuur 3. Perceel Grote Sloot 6 te Burgerbrug is hierin met een rode 

pijl aangegeven. Uit de kaart blijkt dat het perceel deel uitmaakt van het aan-

dijkingslandschap. De Grote Sloot is aangegeven als kenmerkende wegenpa-

troon in landaanwinning. De watergang Groote Sloot is aangeduid als afwate-

ring binnen polders. Ook de stolp op het perceel Grote Sloot 6 is op de kaart 

aangegeven. Voor het overige zijn er geen cultuurhistorische waarden die voor 

dit specifieke perceel van belang zijn. Er bevindt zich geen monumentale be-

bouwing op het perceel. De uitbreiding van het bedrijf vindt voornamelijk 

KADER 
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plaats in oostelijke richting en wordt op een goede wijze landschappelijk inge-

past. Voor de inpassing van de uitbreidingsplannen in de omgeving wordt ver-

wezen naar het document rapport ‘Landschappelijke inpassing uitbreidingsver-

zoek Grote Sloot 6 te Burgerbrug’. 

 

 
F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  i n f o r m a t i e k a a r t  L a n d s c h a p  e n  C u l t u u r h i s t o r i e  

( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

Er is geen sprake van de aantasting van cultuurhistorische waarden als gevolg 

van de uitbreiding van het agrarische bedrijf. Op dit punt mag het plan uit-

voerbaar worden geacht. 

2 . 4   

E c o l o g i e  

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. 

Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurge-

bieden. In de Natuurbeschermingswet zijn ook de bepalingen vanuit de Europe-

se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. 

Onder de Natuurbeschermingswet worden drie typen gebieden aangewezen en 

beschermd: Natura 2000-gebieden, Staats- en Beschermde Natuurmonumenten 

en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan 

waarin de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur 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 Structuurvi-

sie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming 

is voor wat de provincie Noord-Holland betreft uitgewerkt in de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

(provinciaal ruimtelijk natuurbeleid). 

CONCLUSIE 

NATUURBESCHERMINGSWET 

1998 

ECOLOGISCHE 

HOOFDSTRUCTUUR 
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Vanuit de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie wordt naast de 

Ecologische Hoofdstructuur specifiek ingezet op de bescherming van Weidevo-

gelleefgebieden. 

 

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het ka-

der van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen gebied uit 

de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het Natura 2000-gebied Abtskolk & De 

Putten, dat is gelegen op een afstand van circa 1,5 kilometer. Twee andere 

Natura 2000-gebied, de Schoorlse Duinen en het Zwanenwater & Pettemerdui-

nen liggen op respectievelijk 2,5 en 4 kilometer van het plangebied.  

Zowel Abtskolk & De Putten, het Zwanenwater & Pettemerduinen als de 

Schoorlse Duinen behoren tevens tot de EHS. Ten zuiden van het bedrijf, in de 

Grootdammerpolder, zijn ook gronden aangewezen als EHS.  

Polder A, waarin het bedrijf is gelegen, en Polder F aan de overkant van de 

Groote Sloot zijn op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Struc-

tuurvisie aangewezen als weidevogelleefgebied. Op basis van artikel 25, lid 1, 

onder a, van de PRVS mag een plan voorzien in nieuwe bebouwing in weidevo-

gelleefgebied, mits het gaat om nieuwe bebouwing binnen een bestaand 

bouwblok of de uitbreiding daarvan.   

 

In het plan-MER die wordt opgesteld in het kader van het bestemmingsplan 

Buitengebied worden de effecten op de omliggende natuurgebieden beschre-

ven. 

2 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op het effect van een 

ernstig ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen 

en spoorwegen); 

- het gebruik van luchthavens. 

 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de 

burger door bovengenoemde activiteiten. Het externe veiligheidsbeleid is ver-

ankerd in diverse wet en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de vol-

gende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden: 

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS); 

3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 

- transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

- buisleidingen. 

NATUUR BUITEN DE EHS 

INVENTARISATIE 

 



 

  
300.00.00.44.02.04 - Planologische onderzoeken Grote Sloot 6 te Burgerbrug  - 

12 oktober 2012 
 

11 

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. De regelgeving, zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico's van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich-

tingen (bedrijven) voor personen. Het Bevi heeft een rechtstreekse werking. In 

het Bevi wordt de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico gegeven; voor 

het groepsrisico geldt slechts een oriënterende waarde. Kortheidshalve houdt 

dit in dat binnen de PR 10
-6
-contour geen kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden. Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet 

ruimtelijke ordening. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden 

moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 

normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Er 

wordt nog gewerkt aan een Structuurvisie Buisleidingen. 

 

Om na te gaan wat voor risico’s een rol spelen in de omgeving van het plange-

bied, is de Risicokaart van de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Op deze 

risicokaart staan voor de hele provincie risicobronnen weergegeven. In figuur 4 

is een uitsnede van de kaart opgenomen. Perceel Grote Sloot 6 is aangegeven 

met een rode pijl. Uit het kaartfragment blijkt dat ten oosten van perceel Gro-

te Sloot 6 een aardgasleiding van de Gasunie aanwezig is. Voor deze leidingen 

geldt een PR 10
-6
-contour van 5 meter. Aangezien het bedrijf op ongeveer 430 

meter van de leiding ligt is er geen sprake van risico’s voor het plangebied in 

het kader van externe veiligheid. 

Ten westen van het bedrijf ligt de N9 waarover transport van gevaarlijke stof-

fen plaatsvindt. De PR 10
-6 

contour ligt op de weg. De N9 bevindt zich op onge-

veer 500 meter van het bedrijf. De aanwezigheid van de weg leidt niet tot risi-

co’s voor het plangebied in het kader van externe veiligheid. Verder zijn geen 

risicobronnen in de omgeving van het bedrijf aanwezig. 

 

 
F i g u u r  4 .  U i t s n e d e  r i s i c o k a a r t  ( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

ONDERZOEK 
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In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen risico’s bekend 

waardoor in het plangebied sprake is van een overschrijding van de grenswaar-

de (10
-6
) voor het plaatsgebonden risico of de oriënterende waarde voor het 

groepsrisico. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende plan 

om het agrarische bedrijf aan de Grote Sloot 6 te Burgerbrug uit te breiden, 

niet door risico’s vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer van gevaarlij-

ke stoffen wordt belemmerd. 

2 . 6   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad 

heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is 

op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook 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 vast-

gelegd 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/m
3
 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. 

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool (juni 

2011) ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden 

bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreini-

ging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 

bepaald op basis van de toename van het aantal verkeersbewegingen als ge-

volg van de nieuwe ontwikkeling. 

 

De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de voorgeno-

men ontwikkeling is niet bekend. Ook zijn er voor agrarische bedrijven geen 

kengetallen met betrekking tot verkeersbewegingen beschikbaar. Omdat het 
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exacte aantal verkeersbewegingen onbekend is, is in de berekening met de 

nibm-tool een worstcase berekening gemaakt. 

 

In figuur 5 is de berekening met de nibm-tool weergegeven. Uit de nibm-tool 

blijkt dat zelfs wanneer er als gevolg van het plan een toename van 375 mo-

torvoertuigbewegingen per dag zou zijn, waarvan 20% vrachtverkeer, het plan 

nog steeds niet in betekenden mate van invloed op de luchtkwaliteit is. Gezien 

de aard en omvang van de mogelijke uitbreiding en vernieuwing van het bol-

lenbedrijf en is het niet aannemelijk dat de ontwikkeling met een dergelijke 

toename van verkeer gepaard gaat. 

 

 
F i g u u r  5 .  B e r e k e n i n g  m e t  d e  n i b m - t o o l  

 

Aangezien het niet aannemelijk is dat als gevolg van de uitbreiding van het be-

drijf de grens van 3% (een toename van 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) overschreden 

wordt, moet het project worden beschouwd als een nibm-project. Nader on-

derzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven en het plan 

voldoet daarmee aan het gestelde in de Wet milieubeheer. Het plan mag op dit 

punt uitvoerbaar worden geacht. 

2 . 7   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te 

voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit, dan wel een omgevingsver-

gunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening ge-

houden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Door middel van 

de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zo veel 

mogelijk voorkomen. 

 

In de publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) van de Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelasten-

de activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als maatschappelijke instel-

CONCLUSIE 
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lingen als scholen en sportvoorzieningen. Per bedrijfstype zijn voor elk van de 

aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven die in 

de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en wonin-

gen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. 

De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtinggevend, 

maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken. 

  

Er dient te worden aangetoond dat de uitbreiding van het agrarische bedrijf 

geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. Het voornemen is om 

het akkerbouwbedrijf aan de Grote Sloot 6 uit te breiden en te moderniseren. 

Op basis van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” valt een akker-

bouwbedrijf in milieucategorie 2. Hierbij hoort een richtafstand van 30 meter.  

 

Binnen 30 meter van het vergrote bouwvlak staat de woning van het naastgele-

gen bedrijf. De afstand tot deze woning is ongeveer 15 meter. Het gaat hier 

echter om een bestaande situatie bovendien leidt de voorgenomen ontwikke-

ling niet tot een verslechtering van de situatie. Er mag vanuit worden gegaan 

dat het hier gaat om een aanvaardbare situatie. Verder zijn er geen gevoelige 

functies binnen de straal van 30 meter van het bedrijf aanwezig.   

 

Vanuit het oogpunt van hinder van bedrijvigheid mag het plan uitvoerbaar 

worden geacht. 

2 . 8   

G e l u i d h i n d e r  

De Wet geluidhinder dateert van 16 februari 1979 en is sindsdien middels ver-

schillende wetten diverse keren gewijzigd. In de Wet geluidhinder is bepaald 

dat elke weg een zone heeft, waarbinnen onderzoek plaats moet vinden naar 

de geluidbelasting aan de gevels van nieuw te bouwen woningen en gebouwen 

ten behoeve van andere geluidgevoelige functies. Een uitzondering geldt voor: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

 

Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals wonin-

gen, worden gerealiseerd, moet door middel van akoestisch onderzoek worden 

vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. 

Het voorliggende plan maakt de uitbreiding en herinrichting van het erf van 

een bestaand agrarisch bedrijf mogelijk. Agrarische bedrijfsbebouwing wordt 

op basis van de Wet geluidhinder niet beschouwd als een geluidgevoelige func-

tie. Nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

 

Vanuit het oogpunt van wegverkeerslawaai mag het plan uitvoerbaar worden 

geacht. 

CONCLUSIE 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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2 . 9   

B o d e m  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht moet worden verkregen over de uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht moet worden verkregen in 

de noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bo-

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

is een onderdeel van de onderzoeksverplichting van het college van burge-

meester en wethouders en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een be-

stemmingsplan. 

 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet voorkomen worden dat 

gronden waarvan bekend is dat de milieuhygiënische kwaliteit onvoldoende is, 

worden bestemd met een bestemming die daarvoor gevoelig is. Voor zover be-

kend op basis van de informatie van het Bodemloket van de provincie Noord-

Holland zijn ter plaatse van de planlocatie geen verdenkingen van bodemver-

ontreiniging. Het plan voorziet in uitbreiding en herinrichting van een agrarisch 

erf. Hierbinnen kan nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing worden gerealiseerd. 

Agrarische bedrijfsgebouwen behoren niet tot gevoelige functies voor bodem-

verontreiniging.  

 

Aangezien er geen voor bodemverontreiniging gevoelige functies mogelijk ge-

maakt worden, vormt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen be-

lemmering voor de uitvoering van het plan. Bovendien zijn er geen verdenkin-

gen van bodemverontreiniging. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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3 3  C o n c l u s i e  

In het voorliggende rapport is ingegaan op verschillende planologische rand-

voorwaarden en milieuaspecten die een belemmering zouden kunnen vormen 

voor het uitvoeren van de voorgenomen plannen. Op basis van het voorgaande 

kan worden geconstateerd dat deze aspecten de realisatie van de voorgeno-

men uitbreidingsplannen van het agrarische bedrijf niet in de weg staan en dat 

het plan uitvoerbaar mag worden geacht. 
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1 1  I n l e i d i n g  

In de gemeente Zijpe is het voor agrariërs mogelijk om in het kader van de 

herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied een uitbreidingsverzoek 

in te dienen voor toekomstige ontwikkelingen van hun agrarische bedrijf. Ook 

voor het bedrijf aan de Stolperweg 41 te Schagerbrug is besloten hier gebruik 

van te maken. De initiatiefnemer voor het voorliggende uitbreidingsverzoek is 

de familie De Groot. Zij willen op termijn hun bloembollenbedrijf uitbreiden 

en moderniseren. In figuur 1 is het bedrijf van de familie De Groot met een pijl 

aangegeven.  

 

 
F i g u u r  1 .  L u c h t f o t o  p l a n g e b i e d  ( b r o n :  G o o g l e  M a p s ,  2 0 1 2 )  

 

Voor het perceel Stolperweg 41 te Schagerbrug heeft op 12 september 2012 

een werksessie plaatsgevonden met betrekking tot het uitbreidingsverzoek. Dit 

heeft geleid tot de inrichtingsschets die is opgenomen in figuur 2. Voor de na-

dere beschrijving van deze inrichtingsschets wordt verwezen naar het rapport 

‘Landschappelijke inpassing uitbreidingsverzoek Stolperweg 41 te Schager-

brug’. Deze ontwikkeling zal worden meegenomen in het bestemmingsplan Bui-

tengebied Zijpe. Bij het opstellen van een bestemmingsplan is het noodzake-

lijk om een onderzoek naar milieuaspecten en planologische randvoorwaarden 

te verrichten om na te gaan of er geen belemmeringen zijn die de uitvoerbaar-

heid van het plan in de weg staan. In het voorliggende rapport wordt ingegaan 

op de relevante milieuaspecten voor het plangebied. Op de beleidsmatige uit-

voerbaarheid van het plan wordt ingegaan in de toelichting van het bestem-

mingsplan Buitengebied Zijpe, waarin het relevante beleid beschreven is. 

 

 

AANLEIDING 

 



300.00.00.44.02.07 - Planologische onderzoeken Stolperweg 41 te Schagerbrug - 

12 oktober 2012 
 

6 

 
F i g u u r  2 .  I n r i c h t i n g s s c h e t s  u i t b r e i d i n g  S t o l p e r w e g  4 1  t e  S c h a g e r -

b r u g  
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2 2  O n d e r z o e k e n  

2 . 1   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is de watertoets verplicht voor bestemmings-

plannen. In een hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven 

op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de wa-

terhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of 

en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishou-

ding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schrif-

telijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtij-

dig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen 

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

 

Het uitbreidingsplan is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier (HHNK). Wanneer het HHNK haar advies heeft gegeven, zal dit 

worden opgenomen in het rapport.  

 

PM: Tegelijk met andere locaties voorleggen aan HHNK. 

2 . 2   

A r c h e o l o g i e  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee 

heeft de zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het ver-

drag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de in-

troductie van het zogenaamde ‘veroorzakerprincipe’. Dit principe houdt in dat 

degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaat-

regelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische 

waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische monu-

mentenzorg (Wamz) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. Met na-

me de Monumentenwet is door de Wamz aangepast en gaat concreet in op de 

bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen. 

 

De gemeente Zijpe heeft in 2007 de Beleidsnota Archeologie vastgesteld. Voor 

deze beleidsnota is onderzoek naar de archeologische waarden in de gemeente 

uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er aanleiding is om te verwach-

ten dat in de gemeente verschillende archeologische waarden aanwezig zijn. 

Op de kaart bij de beleidsnota zijn gebieden met verschillende archeologische 
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waarden weergegeven. Voor de verschillende archeologische waarden zijn ver-

schillende regels van toepassing. Deze verschillende deelgebieden met bijbe-

horende regels zijn overgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Buiten-

gebied. Op deze manier zijn de archeologische waarden planologisch juridisch 

gewaarborgd. Het perceel Stolperweg 41 te Schagerbrug valt binnen de dub-

belbestemming Waarde-Archeologie 6. Dit houdt in dat voor ontwikkelingen 

van meer dan 10.000m
2
 en dieper dan 50 cm archeologisch onderzoek noodza-

kelijk is.  

 

Voorafgaand aan de bouwactiviteit ten behoeve van de uitbreiding van het 

agrarisch bedrijf, moet nagegaan worden of er geen archeologische waarden 

worden geschaad. Belangrijk is dat voor het verlenen van een omgevingsver-

gunning advies van een archeologisch deskundige is gevraagd. 

2 . 3   

C u l t u u r h i s t o r i e  

De Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een wij-

ziging geleid van art. 3.6.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Ieder bestemmingsplan dient dan tevens een analyse van cultuurhistorische 

waarden van het plangebied te bevatten. In de toelichting van een bestem-

mingsplan dient een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop 

met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. Hierbij dient 

tevens de historische (stede)bouwkunde en historische geografie te worden 

meegenomen in de belangenafweging. Aangegeven dient te worden welke con-

clusies aan de geanalyseerde waarden worden verbonden en op welke wijze 

deze worden geborgd in het bestemmingsplan. 

 

Om na te gaan wat voor cultuurhistorische waarden een rol spelen in de omge-

ving van het plangebied is de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van 

de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Een fragment van de kaart is opge-

nomen in figuur 3. Perceel Stolperweg 41 is hierin met een rode pijl aangege-

ven. Uit de kaart blijkt dat het perceel deel uitmaakt van het aandijkingsland-

schap. De Stolperweg en de Bosweg zijn aangegeven als kenmerkende wegen-

patroon in landaanwinning. In de buurt van het perceel staan enkele stolpen. 

Voor het overige zijn er geen cultuurhistorische waarden die voor dit specifie-

ke perceel van belang zijn. Er bevindt zich geen monumentale bebouwing op 

het perceel. De uitbreiding van het bedrijf vindt voornamelijk plaats in zuide-

lijke richting en wordt op een goede wijze landschappelijk ingepast. Voor de 

inpassing van de uitbreidingsplannen in de omgeving wordt verwezen naar het 

document rapport ‘Landschappelijke inpassing uitbreidingsverzoek Stolperweg 

41 te Schagerbrug’. 

 

KADER 

ONDERZOEK 
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F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  i n f o r m a t i e k a a r t  L a n d s c h a p  e n  C u l t u u r h i s t o r i e  

( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

Er is geen sprake van de aantasting van cultuurhistorische waarden als gevolg 

van de uitbreiding van het agrarische bedrijf. Op dit punt mag het plan uit-

voerbaar worden geacht. 

2 . 4   

E c o l o g i e   

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. 

Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurge-

bieden. In de Natuurbeschermingswet zijn ook de bepalingen vanuit de Europe-

se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. 

Onder de Natuurbeschermingswet worden drie typen gebieden aangewezen en 

beschermd: Natura 2000-gebieden, Staats- en Beschermde Natuurmonumenten 

en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan 

waarin de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur 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 Structuurvi-

sie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming 

is voor wat de provincie Noord-Holland betreft uitgewerkt in de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

(provinciaal ruimtelijk natuurbeleid). 

 

Vanuit de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie wordt naast de 

Ecologische Hoofdstructuur specifiek ingezet op de bescherming van Weidevo-

gelleefgebieden. 

 

CONCLUSIE 

NATUURBESCHERMINGSWET 

1998 

ECOLOGISCHE 

HOOFDSTRUCTUUR 

NATUUR BUITEN DE EHS 
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Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het ka-

der van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen gebied uit 

de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het Natura 2000-gebied Zwanenwater 

& Pettemerduinen, dat is gelegen op een afstand van circa 480 meter. Een an-

der Natura 2000-gebied, Abtskolk en De Putten, ligt op ruim 7 kilometer.  

Het gebied Duinen Den-Helder – Callantsoog is een beschermd natuurmonu-

ment de afstand tot het plangebied bedraagt ruim 2 kilometer. 

Zowel het Zwanenwater & Pettemerduinen als Abtskolk & De Putten behoren 

ook tot de EHS.  

 

In de plan-MER die wordt opgesteld naar aanleiding het bestemmingsplan Bui-

tengebied zullen de effecten op de omliggende natuurgebieden worden be-

schreven. 

2 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op het effect van een 

ernstig ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen 

en spoorwegen); 

- het gebruik van luchthavens. 

 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de 

burger door bovengenoemde activiteiten. Het externe veiligheidsbeleid is ver-

ankerd in diverse wet en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de vol-

gende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden: 

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS); 

3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 

- transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

- buisleidingen. 

 

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. De regelgeving, zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico's van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich-

tingen (bedrijven) voor personen. Het Bevi heeft een rechtstreekse werking. In 

het Bevi wordt de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico gegeven; voor 

het groepsrisico geldt slechts een oriënterende waarde. Kortheidshalve houdt 

dit in dat binnen de PR 10
-6
-contour geen kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

 

INVENTARISATIE 
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Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden. Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet 

ruimtelijke ordening. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden 

moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 

normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Er 

wordt nog gewerkt aan een Structuurvisie Buisleidingen. 

 

Om na te gaan wat voor risico’s een rol spelen in de omgeving van het plange-

bied, is de Risicokaart van de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Op deze 

risicokaart staan voor de hele provincie risicobronnen weergegeven. In figuur 4 

is een uitsnede van de kaart opgenomen. Perceel Stolperweg 41 is aangegeven 

met een rode pijl. Uit het kaartfragment blijkt dat in de dichtstbijzijnde risi-

cobron een kunstmest opslag is aan de Stolperweg 21a. De PR 10
-6 

contour rond 

deze opslag bedraagt 25 meter. De stikstofopslag bevindt zich op ongeveer 850 

meter van het plangebied. De aanwezigheid van de weg leidt niet tot risico’s 

voor het plangebied in het kader van externe veiligheid. Ook is er geen sprake 

van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. 

 

 
F i g u u r  4 .  U i t s n e d e  r i s i c o k a a r t  ( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen risico’s bekend 

waardoor in het plangebied sprake is van een overschrijding van de grenswaar-

de (10
-6
) voor het plaatsgebonden risico of de oriënterende waarde voor het 

groepsrisico. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende plan 

om het agrarische bedrijf aan de Stolperweg te Schagerbrug uit te breiden niet 

door risico’s vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer van gevaarlijke 

stoffen wordt belemmerd. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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2 . 6   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad 

heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is 

op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook 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 vast-

gelegd 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/m
3
 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. 

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool (juni 

2011) ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden 

bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreini-

ging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 

bepaald op basis van de toename van het aantal verkeersbewegingen als ge-

volg van de nieuwe ontwikkeling. 

 

De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de voorgeno-

men ontwikkeling is niet bekend. Ook zijn er voor agrarische bedrijven geen 

kengetallen met betrekking tot verkeersbewegingen beschikbaar. Omdat het 

exacte aantal verkeersbewegingen onbekend is, is in de berekening met de 

nibm-tool een worstcase berekening gemaakt. 

 

In figuur 5 is de berekening met de nibm-tool weergegeven. Uit de nibm-tool 

blijkt dat zelfs wanneer er als gevolg van het plan een toename van 375 mo-

torvoertuigbewegingen per dag zou zijn, waarvan 20% vrachtverkeer, het plan 

nog steeds niet in betekenden mate van invloed op de luchtkwaliteit is. Gezien 

de aard en omvang van de mogelijke uitbreiding en vernieuwing van het bol-

KADER 

ONDERZOEK 
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lenbedrijf en is het niet aannemelijk dat de ontwikkeling met een dergelijke 

toename van verkeer gepaard gaat. 

 

 
F i g u u r  5 .  B e r e k e n i n g  m e t  d e  n i b m - t o o l  

 

Aangezien het niet aannemelijk is dat als gevolg van de uitbreiding van het be-

drijf de grens van 3% (een toename van 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) overschreden 

wordt, moet het project worden beschouwd als een nibm-project. Nader on-

derzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven en het plan 

voldoet daarmee aan het gestelde in de Wet milieubeheer. Het plan mag op dit 

punt uitvoerbaar worden geacht. 

2 . 7   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te 

voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit, dan wel een omgevingsver-

gunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening ge-

houden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Door middel van 

de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zo veel 

mogelijk voorkomen. 

 

In de publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) van de Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelasten-

de activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als maatschappelijke instel-

lingen als scholen en sportvoorzieningen. Per bedrijfstype zijn voor elk van de 

aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven die in 

de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en wonin-

gen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. 

De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtinggevend, 

maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken. 

  

CONCLUSIE 
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Er dient te worden aangetoond dat de uitbreiding van het agrarische bedrijf 

geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. Het voornemen is om 

het bollenbedrijf uit te breiden en te moderniseren. Op basis van de VNG-

publicatie “Bedrijven en milieuzonering” valt een tuinbouwbedrijf met kassen 

in milieucategorie 2. Hierbij hoort een richtafstand van 30 meter.  

 

De voorgenomen ontwikkeling leidt tot vergroting van het bouwvlak waarbin-

nen nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen mogen worden gerealiseerd ten be-

hoeve van de uitbreiding van het bollenbedrijf. Binnen 30 meter van het ver-

grote bouwvlak staan de woningen Stolperweg 33 en 35. Het gaat hier echter 

om een bestaande situatie. Bovendien leidt de uitbreiding van het bedrijf aan 

de achterzijde van het perceel, in zuidelijke richting, niet tot een verslechte-

ring van de bestaande situatie voor deze woningen. Verder komen binnen 30 

meter van het bedrijf geen gevoelige functies, zoals woningen van derden, 

voor. 

 

Vanuit het oogpunt van hinder van bedrijvigheid mag het plan uitvoerbaar wor-

den geacht. 

2 . 8   

G e l u i d h i n d e r  

De Wet geluidhinder dateert van 16 februari 1979 en is sindsdien middels ver-

schillende wetten diverse keren gewijzigd. In de Wet geluidhinder is bepaald 

dat elke weg een zone heeft, waarbinnen onderzoek plaats moet vinden naar 

de geluidbelasting aan de gevels van nieuw te bouwen woningen en gebouwen 

ten behoeve van andere geluidgevoelige functies. Een uitzondering geldt voor: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

 

Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals wonin-

gen, worden gerealiseerd, moet door middel van akoestisch onderzoek worden 

vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. 

Het voorliggende plan maakt de uitbreiding en herinrichting van het erf van 

een bestaand agrarisch bedrijf mogelijk. Agrarische bedrijfsbebouwing wordt 

op basis van de Wet geluidhinder niet beschouwd als een geluidgevoelige func-

tie. Nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

 

Vanuit het oogpunt van wegverkeerslawaai mag het plan uitvoerbaar worden 

geacht. 

CONCLUSIE 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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2 . 9   

B o d e m  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht moet worden verkregen over de uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht moet worden verkregen in 

de noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bo-

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

is een onderdeel van de onderzoeksverplichting van het college van burge-

meester en wethouders en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een be-

stemmingsplan. 

 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet voorkomen worden dat 

gronden waarvan bekend is dat de milieuhygiënische kwaliteit onvoldoende is, 

worden bestemd met een bestemming die daarvoor gevoelig is. Voor zover be-

kend op basis van de informatie van het Bodemloket van de provincie Noord-

Holland zijn ter plaatse van de perceel Stolperweg 41 geen verdenkingen van 

bodemverontreiniging.  

 

Het plan voorziet in uitbreiding en herinrichting van een agrarisch erf. Hierbin-

nen kan nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing worden gerealiseerd. Agrarische 

bedrijfsgebouwen behoren niet tot gevoelige functies voor bodemverontreini-

ging.  

 

Aangezien er geen voor bodemverontreiniging gevoelige functies mogelijk ge-

maakt worden, vormt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen be-

lemmering voor de uitvoering van het plan. Bovendien zijn er geen verdenkin-

gen van bodemverontreiniging. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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3 3  C o n c l u s i e  

In het voorliggende rapport is ingegaan op verschillende planologische rand-

voorwaarden en milieuaspecten die een belemmering zouden kunnen vormen 

voor het uitvoeren van de voorgenomen plannen. Op basis van het voorgaande 

kan worden geconstateerd dat deze aspecten de realisatie van de voorgeno-

men uitbreidingsplannen van het agrarische bedrijf niet in de weg staan en dat 

het plan uitvoerbaar mag worden geacht. 
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1 1  I n l e i d i n g  

In de gemeente Zijpe is het voor agrariërs mogelijk om in het kader van de 

herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied een uitbreidingsverzoek 

in te dienen voor toekomstige ontwikkelingen van hun agrarische bedrijf. Ook 

voor het bedrijf aan de Uitlandseweg 5b te Callantsoog is besloten hier gebruik 

van te maken. De initiatiefnemer voor het voorliggende uitbreidingsverzoek 

zijn is de familie Schoon. Zij willen op termijn hun bloembollen bedrijf uit-

breiden en moderniseren. In figuur 1 is het bedrijf met een pijl aangegeven.  

 

 
F i g u u r  1 .  L u c h t f o t o  p l a n g e b i e d  ( b r o n :  G o o g l e  M a p s ,  2 0 1 2 )  

 

Voor het perceel Uitlandseweg 5b heeft op 27 september 2012 een werksessie 

plaatsgevonden met betrekking tot het uitbreidingsverzoek. Dit heeft geleid 

tot de inrichtingsschets die is opgenomen in figuur 2. Voor de nadere beschrij-

ving van deze inrichtingsschets wordt verwezen naar het rapport ‘Landschap-

pelijke inpassing uitbreidingsverzoek Dick Schoon BV’. Deze ontwikkeling zal 

worden meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe. Bij het op-

stellen van een bestemmingsplan is het noodzakelijk om een onderzoek naar 

milieuaspecten en planologische randvoorwaarden te verrichten om na te gaan 

of er geen belemmeringen zijn die de uitvoerbaarheid van het plan in de weg 

staan. In het voorliggende rapport wordt ingegaan op de relevante milieuas-

pecten voor het plangebied. Op de beleidsmatige uitvoerbaarheid van het plan 

wordt ingegaan in de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe, 

waarin het relevante beleid beschreven is. 

 

 

AANLEIDING 
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F i g u u r  2 .  I n r i c h t i n g s s c h e t s  u i t b r e i d i n g  U i t l a n d s e w e g  5 b  C a l l a n t s o o g  
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2 2  O n d e r z o e k e n  

2 . 1   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is de watertoets verplicht voor bestemmings-

plannen. In een hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven 

op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de wa-

terhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of 

en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishou-

ding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schrif-

telijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtij-

dig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen 

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

 

Het uitbreidingsplan is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier (HHNK). Wanneer het HHNK haar advies heeft gegeven, zal dit 

worden opgenomen in het rapport.  

 

PM: Tegelijk met andere locaties voorleggen aan HHNK. 

2 . 2   

A r c h e o l o g i e  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee 

heeft de zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het ver-

drag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de in-

troductie van het zogenaamde ‘veroorzakerprincipe’. Dit principe houdt in dat 

degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaat-

regelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische 

waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische monu-

mentenzorg (Wamz) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. Met na-

me de Monumentenwet is door de Wamz aangepast en gaat concreet in op de 

bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen. 

 

De gemeente Zijpe heeft in 2007 de Beleidsnota Archeologie vastgesteld. Voor 

deze beleidsnota is onderzoek naar de archeologische waarden in de gemeente 

uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er aanleiding is om te verwach-

ten dat in de gemeente verschillende archeologische waarden aanwezig zijn. 

Op de kaart bij de beleidsnota zijn gebieden met verschillende archeologische 
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waarden weergegeven. Voor de verschillende archeologische waarden zijn ver-

schillende regels van toepassing. Deze verschillende deelgebieden met bijbe-

horende regels zijn overgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Buiten-

gebied. Op deze manier zijn de archeologische waarden planologisch juridisch 

gewaarborgd. Het perceel Uitlandseweg 5b valt binnen de dubbelbestemming 

Waarde-Archeologie 5. Dit houdt in dat voor ontwikkelingen van meer dan 

2500m
2
 en dieper dan 50 cm archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

 

Voorafgaand aan de bouwactiviteit ten behoeve van de uitbreiding van het 

agrarisch bedrijf, moet nagegaan worden of er geen archeologische waarden 

worden geschaad. Belangrijk is dat voor het verlenen van een omgevingsver-

gunning advies van een archeologisch deskundige is gevraagd. 

2 . 3   

C u l t u u r h i s t o r i e  

De Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een wij-

ziging geleid van art. 3.6.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Ieder bestemmingsplan dient dan tevens een analyse van cultuurhistorische 

waarden van het plangebied te bevatten. In de toelichting van een bestem-

mingsplan dient een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop 

met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. Hierbij dient 

tevens de historische (stede)bouwkunde en historische geografie te worden 

meegenomen in de belangenafweging. Aangegeven dient te worden welke con-

clusies aan de geanalyseerde waarden worden verbonden en op welke wijze 

deze worden geborgd in het bestemmingsplan. 

 

Om na te gaan wat voor cultuurhistorische waarden een rol spelen in de omge-

ving van het plangebied is de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van 

de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Een fragment van de kaart is opge-

nomen in figuur 3. Perceel Uitlandseweg 5b te Callantsoog is hierin met een 

rode pijl aangegeven. Uit de kaart blijkt dat het perceel deel uitmaakt van het 

aandijkingslandschap. Voor het overige zijn er geen cultuurhistorische waarden 

die voor dit specifieke perceel van belang zijn. Er bevindt zich geen monumen-

tale bebouwing op het perceel. De uitbreiding van het bedrijf vindt voorname-

lijk plaats zuidelijke richting en wordt op een goede wijze landschappelijk in-

gepast. Voor de inpassing van de uitbreidingsplannen in de omgeving wordt 

verwezen naar het document rapport ‘Landschappelijke inpassing uitbreidings-

verzoek Dick Schoon BV’. 

KADER 

ONDERZOEK 
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F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  i n f o r m a t i e k a a r t  L a n d s c h a p  e n  C u l t u u r h i s t o r i e  

( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

Er is geen sprake van de aantasting van cultuurhistorische waarden als gevolg 

van de uitbreiding van het agrarische bedrijf. Op dit punt mag het plan uit-

voerbaar worden geacht. 

2 . 4   

E c o l o g i e  

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. 

Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurge-

bieden. In de Natuurbeschermingswet zijn ook de bepalingen vanuit de Europe-

se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. 

Onder de Natuurbeschermingswet worden drie typen gebieden aangewezen en 

beschermd: Natura 2000-gebieden, Staats- en Beschermde Natuurmonumenten 

en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan 

waarin de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur 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 Structuurvi-

sie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming 

is voor wat de provincie Noord-Holland betreft uitgewerkt in de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

(provinciaal ruimtelijk natuurbeleid). 

 

Vanuit de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie wordt naast de 

Ecologische Hoofdstructuur specifiek ingezet op de bescherming van Weidevo-

gelleefgebieden. 

CONCLUSIE 

NATUURBESCHERMINGSWET 

1998 

ECOLOGISCHE 

HOOFDSTRUCTUUR 

NATUUR BUITEN DE EHS 
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Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het ka-

der van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen gebied uit 

de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het Beschermd natuurmonument Dui-

nen Den Helder – Callantsoog op ongeveer 300 meter. 

De Natura 2000-gebieden Zwanenwater en Pettemerduinen en Abtskolk & De 

Putten zijn gelegen op respectievelijk 750 meter en 8,8 kilometer.  

De gebieden Duinen Den Helder – Callantsoog, Zwanenwater & Pettemerduinen 

en Abtskolk & De Putten behoren tevens tot de EHS. Ook het agrarisch gebied 

ten zuiden en noorden van de Uitlandseweg is aangewezen als EHS. Het bedrijf 

op perceel Uitlandseweg 5b valt niet binnen gebied dat is aangewezen als wei-

devogelleefgebied. 

 

In de plan-MER die wordt opgesteld naar aanleiding het bestemmingsplan Bui-

tengebied zullen de effecten op de omliggende natuurgebieden worden be-

schreven. 

2 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op het effect van een 

ernstig ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen 

en spoorwegen); 

- het gebruik van luchthavens. 

 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de 

burger door bovengenoemde activiteiten. Het externe veiligheidsbeleid is ver-

ankerd in diverse wet en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de vol-

gende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden: 

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS); 

3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 

- transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

- buisleidingen. 

 

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. De regelgeving, zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico's van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich-

tingen (bedrijven) voor personen. Het Bevi heeft een rechtstreekse werking. In 

het Bevi wordt de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico gegeven; voor 

het groepsrisico geldt slechts een oriënterende waarde. Kortheidshalve houdt 

dit in dat binnen de PR 10
-6
-contour geen kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

INVENTARISATIE 
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Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden. Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet 

ruimtelijke ordening. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden 

moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 

normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Er 

wordt nog gewerkt aan een Structuurvisie Buisleidingen. 

 

Om na te gaan wat voor risico’s een rol spelen in de omgeving van het plange-

bied, is de Risicokaart van de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Op deze 

risicokaart staan voor de hele provincie risicobronnen weergegeven. In figuur 4 

is een uitsnede van de kaart opgenomen. Perceel Uitlandseweg 5b is aangege-

ven met een rode pijl. Uit het kaartfragment blijkt dat in de dichtstbijzijnde 

risicobron een propaantankwagen op camping de Nollen. Voor deze inrichting 

is PR 10
-6 

contour van 50 meter. Het afstand tot het plangebeid bedraagt ruim 

900 meter van het plangebied. De aanwezigheid van de tank leidt niet tot risi-

co’s voor het plangebied in het kader van externe veiligheid. Ook is er geen 

sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen, of ondergrondse hogedruk aardgas-

transportleidingen in de omgeving van het plangebied. 

 

 
F i g u u r  4 .  U i t s n e d e  r i s i c o k a a r t  ( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

Binnen het plangebied en in de omgeving daarvan zijn geen risico’s bekend 

waardoor in het plangebied sprake is van een overschrijding van de grenswaar-

de (10
-6
) voor het plaatsgebonden risico of de oriënterende waarde voor het 

groepsrisico. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende plan 

om het agrarische bedrijf aan de Uitlandseweg 5b te Callantsoog uit te breiden 

niet door risico’s vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer van gevaarlij-

ke stoffen wordt belemmerd. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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2 . 6   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad 

heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is 

op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook 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 vast-

gelegd 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/m
3
 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. 

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool (juni 

2011) ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden 

bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreini-

ging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 

bepaald op basis van de toename van het aantal verkeersbewegingen als ge-

volg van de nieuwe ontwikkeling. 

 

De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de voorgeno-

men ontwikkeling is niet bekend. Ook zijn er voor agrarische bedrijven geen 

kengetallen met betrekking tot verkeersbewegingen beschikbaar. Omdat het 

exacte aantal verkeersbewegingen onbekend is, is in de berekening met de 

nibm-tool een worstcase berekening gemaakt. 

 

In figuur 5 is de berekening met de nibm-tool weergegeven. Uit de nibm-tool 

blijkt dat zelfs wanneer er als gevolg van het plan een toename van 375 mo-

torvoertuigbewegingen per dag zou zijn, waarvan 20% vrachtverkeer, het plan 

nog steeds niet in betekenden mate van invloed op de luchtkwaliteit is. Gezien 

de aard en omvang van de mogelijke uitbreiding en vernieuwing van het bol-
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lenbedrijf en is het niet aannemelijk dat de ontwikkeling met een dergelijke 

toename van verkeer gepaard gaat. 

 

 
F i g u u r  5 .  B e r e k e n i n g  m e t  d e  n i b m - t o o l  

 

Aangezien het niet aannemelijk is dat als gevolg van de uitbreiding van het be-

drijf de grens van 3% (een toename van 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) overschreden 

wordt, moet het project worden beschouwd als een nibm-project. Nader on-

derzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven en het plan 

voldoet daarmee aan het gestelde in de Wet milieubeheer. Het plan mag op dit 

punt uitvoerbaar worden geacht. 

2 . 7   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te 

voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit, dan wel een omgevingsver-

gunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening ge-

houden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Door middel van 

de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zo veel 

mogelijk voorkomen. 

 

In de publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) van de Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelasten-

de activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als maatschappelijke instel-

lingen als scholen en sportvoorzieningen. Per bedrijfstype zijn voor elk van de 

aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven die in 

de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en wonin-

gen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. 

De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtinggevend, 

maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken. 

  

CONCLUSIE 
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Er dient te worden aangetoond dat de uitbreiding van het agrarische bedrijf 

geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. Het voornemen is om 

het bollenbedrijf aan de Uitlandseweg 5b uit te breiden en te moderniseren. 

Op basis van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” valt een tuin-

bouwbedrijf met kassen in milieucategorie 2. Hierbij hoort een richtafstand 

van 30 meter.  

 

De voorgenomen ontwikkeling leidt tot vergroting van het bouwvlak waarbin-

nen nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen mogen worden gerealiseerd ten be-

hoeve van de uitbreiding van het bollenbedrijf. Binnen 30 meter van het ver-

grote bouwvlak staan geen gevoelige functies, zoals woningen van derden.  

 

Vanuit het oogpunt van hinder van bedrijvigheid mag het plan uitvoerbaar 

worden geacht. 

2 . 8   

G e l u i d h i n d e r  

De Wet geluidhinder dateert van 16 februari 1979 en is sindsdien middels ver-

schillende wetten diverse keren gewijzigd. In de Wet geluidhinder is bepaald 

dat elke weg een zone heeft, waarbinnen onderzoek plaats moet vinden naar 

de geluidbelasting aan de gevels van nieuw te bouwen woningen en gebouwen 

ten behoeve van andere geluidgevoelige functies. Een uitzondering geldt voor: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

 

Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals wonin-

gen, worden gerealiseerd, moet door middel van akoestisch onderzoek worden 

vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. 

Het voorliggende plan maakt de uitbreiding en herinrichting van het erf van 

een bestaand agrarisch bedrijf mogelijk. Agrarische bedrijfsbebouwing wordt 

op basis van de Wet geluidhinder niet beschouwd als een geluidgevoelige func-

tie. Nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

 

Vanuit het oogpunt van wegverkeerslawaai mag het plan uitvoerbaar worden 

geacht. 

2 . 9   

B o d e m  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht moet worden verkregen over de uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht moet worden verkregen in 

de noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bo-

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

CONCLUSIE 
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is een onderdeel van de onderzoeksverplichting van het college van burge-

meester en wethouders en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een be-

stemmingsplan. 

 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet voorkomen worden dat 

gronden waarvan bekend is dat de milieuhygiënische kwaliteit onvoldoende is, 

worden bestemd met een bestemming die daarvoor gevoelig is. Voor zover be-

kend op basis van de informatie van het Bodemloket van de provincie Noord-

Holland zijn ter plaatse van de planlocatie geen verdenkingen van bodemver-

ontreiniging. Ten zuiden van het plangebied, in de Uitlandsche polder, is een 

bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat nader onderzoek op deze 

locatie niet noodzakelijk is.  

Het plan voorziet in uitbreiding en herinrichting van een agrarisch erf. Hierbin-

nen kan nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing worden gerealiseerd. Agrarische 

bedrijfsgebouwen behoren niet tot gevoelige functies voor bodemverontreini-

ging. In figuur 6 is een fragment van de bodemkwaliteitskaart opgenomen. Het 

perceel Uitlandseweg 5b is hierin rood omkaderd.  

 

 
F i g u u r  6 .  U i t s n e d e  k a a r t  b o d e m l o k e t  

 

Aangezien er geen voor bodemverontreiniging gevoelige functies mogelijk ge-

maakt worden, vormt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen be-

lemmering voor de uitvoering van het plan. Bovendien zijn er geen verdenkin-

gen van bodemverontreiniging. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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3 3  C o n c l u s i e  

In het voorliggende rapport is ingegaan op verschillende planologische rand-

voorwaarden en milieuaspecten die een belemmering zouden kunnen vormen 

voor het uitvoeren van de voorgenomen plannen. Op basis van het voorgaande 

kan worden geconstateerd dat deze aspecten de realisatie van de voorgeno-

men uitbreidingsplannen van het agrarische bedrijf niet in de weg staan en dat 

het plan uitvoerbaar mag worden geacht. 
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1 1  I n l e i d i n g  

In de gemeente Zijpe is het voor agrariërs mogelijk om in het kader van de 

herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied een uitbreidingsverzoek 

in te dienen voor toekomstige ontwikkelingen van hun agrarische bedrijf. Ook 

voor het bedrijf aan de Belkmerweg 101 te Sint Maartensvlotbrug is besloten 

hier gebruik van te maken. De initiatiefnemer voor het voorliggende uitbrei-

dingsverzoek is de familie Vink. Zij willen op termijn hun bloembollenbedrijf 

uitbreiden en moderniseren. In figuur 1 is het bedrijf van de familie Vink met 

een pijl aangegeven.  

 

 
F i g u u r  1 .  L u c h t f o t o  p l a n g e b i e d  ( b r o n :  B i n g  M a p s ,  2 0 1 2 )  

 

Voor het perceel Belkmerweg 101 te Sint Maartensvlotbrug heeft op 6 septem-

ber 2012 een werksessie plaatsgevonden met betrekking tot het uitbreidings-

verzoek. Dit heeft geleid tot de inrichtingsschets die is opgenomen in figuur 2. 

Voor de nadere beschrijving van deze inrichtingsschets wordt verwezen naar 

het rapport ‘Landschappelijke inpassing uitbreidingsverzoek Belkmerweg 101 

te Sint Maartensvlotbrug’. Deze ontwikkeling zal worden meegenomen in het 

bestemmingsplan Buitengebied Zijpe. Bij het opstellen van een bestemmings-

plan is het noodzakelijk om een onderzoek naar milieuaspecten en planolo-

gische randvoorwaarden te verrichten om na te gaan of er geen belemmerin-

gen zijn die de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staan. In het voorlig-

gende rapport wordt ingegaan op de relevante milieuaspecten voor het plan-

gebied. Op de beleidsmatige uitvoerbaarheid van het plan wordt ingegaan in 

de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe, waarin het rele-

vante beleid beschreven is. 

 

 

AANLEIDING 
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F i g u u r  2 .  I n r i c h t i n g s s c h e t s  u i t b r e i d i n g  B e l k m e r w e g  1 0 1  t e  S i n t  

M a a r t e n s v l o t b r u g  
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2 2  O n d e r z o e k e n  

2 . 1   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is de watertoets verplicht voor bestemmings-

plannen. In een hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven 

op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de wa-

terhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of 

en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishou-

ding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schrif-

telijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtij-

dig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen 

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

 

Het uitbreidingsplan is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier (HHNK). Wanneer het HHNK haar advies heeft gegeven, zal dit 

worden opgenomen in het rapport.  

 

PM: Tegelijk met andere locaties voorleggen aan HHNK. 

2 . 2   

A r c h e o l o g i e  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee 

heeft de zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het ver-

drag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de in-

troductie van het zogenaamde ‘veroorzakerprincipe’. Dit principe houdt in dat 

degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaat-

regelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische 

waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische monu-

mentenzorg (Wamz) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. Met na-

me de Monumentenwet is door de Wamz aangepast en gaat concreet in op de 

bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen. 

 

De gemeente Zijpe heeft in 2007 de Beleidsnota Archeologie vastgesteld. Voor 

deze beleidsnota is onderzoek naar de archeologische waarden in de gemeente 

uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er aanleiding is om te verwach-

ten dat in de gemeente verschillende archeologische waarden aanwezig zijn. 

Op de kaart bij de beleidsnota zijn gebieden met verschillende archeologische 
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waarden weergegeven. Voor de verschillende archeologische waarden zijn ver-

schillende regels van toepassing. Deze verschillende deelgebieden met bijbe-

horende regels zijn overgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Buiten-

gebied. Op deze manier zijn de archeologische waarden planologisch juridisch 

gewaarborgd. Voorste gedeelte van het perceel Belkmerweg 101 te Sint Maar-

tensvlotbrug valt binnen de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 4. Dit 

houdt in dat voor ontwikkelingen van meer dan 500m
2
 en dieper dan 50 cm ar-

cheologisch onderzoek noodzakelijk is. Het achtererf en achterliggende agrari-

sche gronden vallen in de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 6. Hier moet 

bij ontwikkelingen van meer dan 10.000m
2 

en dieper van 50 cm archeologisch 

onderzoek worden uitgevoerd.  

 

Voorafgaand aan de bouwactiviteit ten behoeve van de uitbreiding van het 

agrarisch bedrijf, moet nagegaan worden of er geen archeologische waarden 

worden geschaad. Belangrijk is dat voor het verlenen van een omgevingsver-

gunning advies van een archeologisch deskundige is gevraagd. 

2 . 3   

C u l t u u r h i s t o r i e  

De Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een wij-

ziging geleid van art. 3.6.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Ieder bestemmingsplan dient dan tevens een analyse van cultuurhistorische 

waarden van het plangebied te bevatten. In de toelichting van een bestem-

mingsplan dient een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop 

met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. Hierbij dient 

tevens de historische (stede)bouwkunde en historische geografie te worden 

meegenomen in de belangenafweging. Aangegeven dient te worden welke con-

clusies aan de geanalyseerde waarden worden verbonden en op welke wijze 

deze worden geborgd in het bestemmingsplan. 

 

Om na te gaan wat voor cultuurhistorische waarden een rol spelen in de omge-

ving van het plangebied is de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van 

de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Een fragment van de kaart is opge-

nomen in figuur 3. Perceel Belkmerweg 101 te Sint Maartensvlotbrug is hierin 

met een rode pijl aangegeven. Uit de kaart blijkt dat het perceel deel uit-

maakt van het aandijkingslandschap. De Belkmerweg is aangegeven als ken-

merkende wegenpatroon in landaanwinning. In de buurt van het perceel staan 

enkele stolpen. Voor het overige zijn er geen cultuurhistorische waarden die 

voor dit specifieke perceel van belang zijn. Er bevindt zich geen monumentale 

bebouwing op het perceel. De uitbreiding van het bedrijf vindt voornamelijk 

plaats in noordwestelijke richting en wordt op een goede wijze landschappelijk 

ingepast. Voor de inpassing van de uitbreidingsplannen in de omgeving wordt 
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verwezen naar het document rapport ‘Landschappelijke inpassing uitbreidings-

verzoek Belkmerweg 101 te Sint Maartensvlotbrug’. 

 

 
F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  i n f o r m a t i e k a a r t  L a n d s c h a p  e n  C u l t u u r h i s t o r i e  

( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

Er is geen sprake van de aantasting van cultuurhistorische waarden als gevolg 

van de uitbreiding van het agrarische bedrijf. Op dit punt mag het plan uit-

voerbaar worden geacht. 

2 . 4   

E c o l o g i e  

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. 

Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurge-

bieden. In de Natuurbeschermingswet zijn ook de bepalingen vanuit de Europe-

se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. 

Onder de Natuurbeschermingswet worden drie typen gebieden aangewezen en 

beschermd: Natura 2000-gebieden, Staats- en Beschermde Natuurmonumenten 

en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan 

waarin de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur 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 Structuurvi-

sie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming 

is voor wat de provincie Noord-Holland betreft uitgewerkt in de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

(provinciaal ruimtelijk natuurbeleid). 

 

 

CONCLUSIE 

NATUURBESCHERMINGSWET 

1998 

ECOLOGISCHE 

HOOFDSTRUCTUUR 
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Vanuit de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie wordt naast de 

Ecologische Hoofdstructuur specifiek ingezet op de bescherming van Weidevo-

gelleefgebieden. 

 

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het ka-

der van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen gebied uit 

de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het Natura 2000-gebied Zwanenwater 

en Pettemerduinen, dat is gelegen op een afstand van circa 960 meter. Twee 

andere Natura 2000-gebieden, Abtskolk & De Putten en de Schoorlse Duinen, 

liggen op respectievelijk 4,6 en 8,3 kilometer.  

Het natuurgebied Duinen Den-Helder – Callantsoog is aangewezen als be-

schermd natuurmonument en ligt op 3,8 kilometer van het plangebied.   

 

Het Zwanenwater & Pettemerduinen, Abtskolk & De Putten, de Schoorlse Dui-

nen en de Duinen Den helder - Callantsoog behoren tevens tot de EHS. Direct 

tegenover het bedrijf staat het bos Wildrijk, dit bos behoort ook tot de EHS. 

Het deel van de polder ten oosten van de Belkmerweg tot aan het Noordhol-

landsch Kanaal is op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Struc-

tuurvisie aangewezen als weidevogelleefgebied. Het plangebied ligt in het niet 

weidevogelleefgebied. 

 

In de plan-MER die wordt opgesteld in het kader van het bestemmingsplan Bui-

tengebied worden de effecten op de omliggende natuurgebieden beschreven. 

2 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op het effect van een 

ernstig ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen 

en spoorwegen); 

- het gebruik van luchthavens. 

 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de 

burger door bovengenoemde activiteiten. Het externe veiligheidsbeleid is ver-

ankerd in diverse wet en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de vol-

gende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden: 

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS); 

3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 

- transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

- buisleidingen. 

NATUUR BUITEN DE EHS 

INVENTARISATIE 
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Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. De regelgeving, zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico's van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich-

tingen (bedrijven) voor personen. Het Bevi heeft een rechtstreekse werking. In 

het Bevi wordt de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico gegeven; voor 

het groepsrisico geldt slechts een oriënterende waarde. Kortheidshalve houdt 

dit in dat binnen de PR 10
-6
-contour geen kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden. Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet 

ruimtelijke ordening. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden 

moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 

normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Er 

wordt nog gewerkt aan een Structuurvisie Buisleidingen. 

 

Om na te gaan wat voor risico’s een rol spelen in de omgeving van het plange-

bied, is de Risicokaart van de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Op deze 

risicokaart staan voor de hele provincie risicobronnen weergegeven. In figuur 4 

is een uitsnede van de kaart opgenomen. Perceel Belkmerweg 101 is aangege-

ven met een rode pijl. Uit het kaartfragment blijkt dat in de dichtstbijzijnde 

risicobron de N9 is waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De 

PR 10
-6 

contour ligt op de weg. De N9 bevindt zich op ongeveer 400 meter van 

het plangebied. De aanwezigheid van de weg leidt niet tot risico’s voor het 

plangebied in het kader van externe veiligheid. Ook is er geen sprake van in-

richten voor het gebruik, de opslag of productie van gevaarlijke stoffen, of on-

dergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. 

 

 
F i g u u r  4 .  U i t s n e d e  r i s i c o k a a r t  ( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

ONDERZOEK 
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In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen risico’s bekend 

waardoor in het plangebied sprake is van een overschrijding van de grenswaar-

de (10
-6
) voor het plaatsgebonden risico of de oriënterende waarde voor het 

groepsrisico. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende plan 

om het agrarische bedrijf aan de Belkmerweg 101 te Sint Maartensbrug uit te 

breiden niet door risico’s vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer van 

gevaarlijke stoffen wordt belemmerd. 

2 . 6   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad 

heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is 

op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook 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 vast-

gelegd 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/m
3
 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. 

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool (juni 

2011) ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden 

bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreini-

ging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 

bepaald op basis van de toename van het aantal verkeersbewegingen als ge-

volg van de nieuwe ontwikkeling. 

 

De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de voorgeno-

men ontwikkeling is niet bekend. Ook zijn er voor agrarische bedrijven geen 

kengetallen met betrekking tot verkeersbewegingen beschikbaar. Omdat het 

CONCLUSIE 

KADER 

ONDERZOEK 
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exacte aantal verkeersbewegingen onbekend is, is in de berekening met de 

nibm-tool een worstcase berekening gemaakt. 

 

In figuur 5 is de berekening met de nibm-tool weergegeven. Uit de nibm-tool 

blijkt dat zelfs wanneer er als gevolg van het plan een toename van 375 mo-

torvoertuigbewegingen per dag zou zijn, waarvan 20% vrachtverkeer, het plan 

nog steeds niet in betekenden mate van invloed op de luchtkwaliteit is. Gezien 

de aard en omvang van de mogelijke uitbreiding en vernieuwing van het bol-

lenbedrijf en is het niet aannemelijk dat de ontwikkeling met een dergelijke 

toename van verkeer gepaard gaat. 

 

 
F i g u u r  5 .  B e r e k e n i n g  m e t  d e  n i b m - t o o l  

 

Aangezien het niet aannemelijk is dat als gevolg van de uitbreiding van het be-

drijf de grens van 3% (een toename van 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) overschreden 

wordt, moet het project worden beschouwd als een nibm-project. Nader on-

derzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven en het plan 

voldoet daarmee aan het gestelde in de Wet milieubeheer. Het plan mag op dit 

punt uitvoerbaar worden geacht. 

2 . 7   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te 

voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit, dan wel een omgevingsver-

gunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening ge-

houden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Door middel van 

de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zo veel 

mogelijk voorkomen. 

 

In de publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) van de Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelasten-

de activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als maatschappelijke instel-

CONCLUSIE 
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lingen als scholen en sportvoorzieningen. Per bedrijfstype zijn voor elk van de 

aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven die in 

de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en wonin-

gen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. 

De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtinggevend, 

maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken. 

  

Er dient te worden aangetoond dat de uitbreiding van het agrarische bedrijf 

geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. Het voornemen is om 

het bollenbedrijf aan de Belmerweg 101 uit te breiden en te moderniseren. Op 

basis van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” valt een tuinbouw-

bedrijf met kassen in milieucategorie 2. Hierbij hoort een richtafstand van 30 

meter.  

 

De voorgenomen ontwikkeling leidt tot vergroting van het bouwvlak waarbin-

nen nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen mogen worden gerealiseerd ten be-

hoeve van de uitbreiding van het bollenbedrijf. Binnen 30 meter van het ver-

grote bouwvlak staan enkele woningen, het gaat hier echter om bedrijfswonin-

gen die behoren tot het bloembollenbedrijf. Aangezien uitbreiding plaats vindt 

aan de achterzijde van het perceel, in noordwestelijke richting, is er geen 

sprake van een verslechtering van de bestaande situatie. Verder komen binnen 

30 meter van het bedrijf geen gevoelige functies voor. 

 

Vanuit het oogpunt van hinder van bedrijvigheid mag het plan uitvoerbaar wor-

den geacht. 

2 . 8   

G e l u i d h i n d e r  

De Wet geluidhinder dateert van 16 februari 1979 en is sindsdien middels ver-

schillende wetten diverse keren gewijzigd. In de Wet geluidhinder is bepaald 

dat elke weg een zone heeft, waarbinnen onderzoek plaats moet vinden naar 

de geluidbelasting aan de gevels van nieuw te bouwen woningen en gebouwen 

ten behoeve van andere geluidgevoelige functies. Een uitzondering geldt voor: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

 

Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals wonin-

gen, worden gerealiseerd, moet door middel van akoestisch onderzoek worden 

vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. 

Het voorliggende plan maakt de uitbreiding en herinrichting van het erf van 

een bestaand agrarisch bedrijf mogelijk. Agrarische bedrijfsbebouwing wordt 

op basis van de Wet geluidhinder niet beschouwd als een geluidgevoelige func-

tie. Nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

 

CONCLUSIE 

ONDERZOEK 



 

  
300.00.00.44.02.09 - Planologische onderzoeken Belkmerweg 101 Sint Maartensvlotbrug  - 

12 oktober 2012 
 

15 

Vanuit het oogpunt van wegverkeerslawaai mag het plan uitvoerbaar worden 

geacht. 

2 . 9   

B o d e m  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht moet worden verkregen over de uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht moet worden verkregen in 

de noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bo-

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

is een onderdeel van de onderzoeksverplichting van het college van burge-

meester en wethouders en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een be-

stemmingsplan. 

 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet voorkomen worden dat 

gronden waarvan bekend is dat de milieuhygiënische kwaliteit onvoldoende is, 

worden bestemd met een bestemming die daarvoor gevoelig is. Voor zover be-

kend op basis van de informatie van het Bodemloket van de provincie Noord-

Holland zijn ter plaatse van de planlocatie geen verdenkingen van bodemver-

ontreiniging. Het plan voorziet in uitbreiding en herinrichting van een agrarisch 

erf. Hierbinnen kan nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing worden gerealiseerd. 

Agrarische bedrijfsgebouwen behoren niet tot gevoelige functies voor bodem-

verontreiniging. In figuur 6 is een fragment van de bodemkwaliteitskaart opge-

nomen. Het perceel Belkmerweg 101 is hierin rood omkaderd. 

 

 
F i g u u r  6 .  U i t s n e d e  k a a r t  b o d e m l o k e t  

 

Aangezien er geen voor bodemverontreiniging gevoelige functies mogelijk ge-

maakt worden, vormt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen be-

lemmering voor de uitvoering van het plan. Bovendien zijn er geen verdenkin-

gen van bodemverontreiniging. 

CONCLUSIE 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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3 3  C o n c l u s i e  

In het voorliggende rapport is ingegaan op verschillende planologische rand-

voorwaarden en milieuaspecten die een belemmering zouden kunnen vormen 

voor het uitvoeren van de voorgenomen plannen. Op basis van het voorgaande 

kan worden geconstateerd dat deze aspecten de realisatie van de voorgeno-

men uitbreidingsplannen van het agrarische bedrijf niet in de weg staan en dat 

het plan uitvoerbaar mag worden geacht. 
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1 1  I n l e i d i n g  

In de gemeente Zijpe is het voor agrariërs mogelijk om in het kader van de 

herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied een uitbreidingsverzoek 

in te dienen voor toekomstige ontwikkelingen van hun agrarische bedrijf. Ook 

voor het bedrijf aan de Ruigeweg 107a te Schagerbrug is besloten hier gebruik 

van te maken. De initiatiefnemer voor het voorliggende uitbreidingsverzoek is 

Gebr. Hulsebosch BV. Zij willen op termijn hun bloembollenbedrijf uitbreiden 

en moderniseren. In figuur 1 is het bedrijf met een pijl aangegeven.  

 

 
F i g u u r  1 .  L u c h t f o t o  p l a n g e b i e d  ( b r o n :  G o o g l e  M a p s ,  2 0 1 2 )  

 

Voor het perceel Ruigeweg 107a heeft op 11 september 2012 een werksessie 

plaatsgevonden met betrekking tot het uitbreidingsverzoek. Dit heeft geleid 

tot de inrichtingsschets die is opgenomen in figuur 2. Voor de nadere beschrij-

ving van deze inrichtingsschets wordt verwezen naar het rapport ‘Landschap-

pelijke inpassing uitbreidingsverzoek Ruigeweg 107a te Schagerbrug’. Deze 

ontwikkeling zal worden meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 

Zijpe. Bij het opstellen van een bestemmingsplan is het noodzakelijk om een 

onderzoek naar milieuaspecten en planologische randvoorwaarden te verrich-

ten om na te gaan of er geen belemmeringen zijn die de uitvoerbaarheid van 

het plan in de weg staan. In het voorliggende rapport wordt ingegaan op de re-

levante milieuaspecten voor het plangebied. Op de beleidsmatige uitvoerbaar-

heid van het plan wordt ingegaan in de toelichting van het bestemmingsplan 

Buitengebied Zijpe, waarin het relevante beleid beschreven is. 

 

 

AANLEIDING 
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F i g u u r  2 .  I n r i c h t i n g s s c h e t s  u i t b r e i d i n g  R u i g e w e g  1 0 7 a  t e  S c h a g e r -

b r u g  
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2 2  O n d e r z o e k e n  

2 . 1   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is de watertoets verplicht voor bestemmings-

plannen. In een hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven 

op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de wa-

terhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of 

en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishou-

ding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schrif-

telijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtij-

dig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen 

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

 

Het uitbreidingsplan is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier (HHNK). Wanneer het HHNK haar advies heeft gegeven, zal dit 

worden opgenomen in het rapport.  

 

PM: Tegelijk met andere locaties voorleggen aan HHNK. 

2 . 2   

A r c h e o l o g i e  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee 

heeft de zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het ver-

drag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de in-

troductie van het zogenaamde ‘veroorzakerprincipe’. Dit principe houdt in dat 

degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaat-

regelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische 

waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische monu-

mentenzorg (Wamz) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. Met na-

me de Monumentenwet is door de Wamz aangepast en gaat concreet in op de 

bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen. 

 

De gemeente Zijpe heeft in 2007 de Beleidsnota Archeologie vastgesteld. Voor 

deze beleidsnota is onderzoek naar de archeologische waarden in de gemeente 

uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er aanleiding is om te verwach-

ten dat in de gemeente verschillende archeologische waarden aanwezig zijn. 

Op de kaart bij de beleidsnota zijn gebieden met verschillende archeologische 
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waarden weergegeven. Voor de verschillende archeologische waarden zijn ver-

schillende regels van toepassing. Deze verschillende deelgebieden met bijbe-

horende regels zijn overgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Buiten-

gebied. Op deze manier zijn de archeologische waarden planologisch juridisch 

gewaarborgd. Het voorste deel van het perceel Ruigeweg 107a, een strook 

langs de Ruigeweg van ongeveer 75 meter breed, valt binnen de dubbelbe-

stemming Waarde-Archeologie 4. Dit houdt in dat voor ontwikkelingen van 

meer dan 500m2 en dieper dan 50 cm archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

Het deel van het perceel buiten deze strook valt in de dubbelbestemming 

Waarde-Archeologie 5. Hier geldt dat bij ontwikkelingen van meer dan 2500m
2 

en dieper dan 50 cm archeologisch onderzoek noodzakelijk is.  

 

Voorafgaand aan de bouwactiviteit ten behoeve van de uitbreiding van het 

agrarisch bedrijf, moet nagegaan worden of er geen archeologische waarden 

worden geschaad. Belangrijk is dat voor het verlenen van een omgevingsver-

gunning advies van een archeologisch deskundige is gevraagd. 

2 . 3   

C u l t u u r h i s t o r i e  

De Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een wij-

ziging geleid van art. 3.6.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Ieder bestemmingsplan dient dan tevens een analyse van cultuurhistorische 

waarden van het plangebied te bevatten. In de toelichting van een bestem-

mingsplan dient een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop 

met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. Hierbij dient 

tevens de historische (stede)bouwkunde en historische geografie te worden 

meegenomen in de belangenafweging. Aangegeven dient te worden welke con-

clusies aan de geanalyseerde waarden worden verbonden en op welke wijze 

deze worden geborgd in het bestemmingsplan. 

 

Om na te gaan wat voor cultuurhistorische waarden een rol spelen in de omge-

ving van het plangebied is de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van 

de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Een fragment van de kaart is opge-

nomen in figuur 3. Perceel Ruigeweg 107a in Schagerbrug is hierin met een ro-

de pijl aangegeven. Uit de kaart blijkt dat het perceel deel uitmaakt van het 

aandijkingslandschap. De Ruigeweg is aangegeven als kenmerkende wegenpa-

troon in landaanwinning. In de buurt van het perceel staan enkele stolpen. 

Voor het overige zijn er geen cultuurhistorische waarden die voor dit specifie-

ke perceel van belang zijn. Er bevindt zich geen monumentale bebouwing op 

het perceel. De uitbreiding van het bedrijf vindt voornamelijk plaats in 

(noord)westelijke richting en wordt op een goede wijze landschappelijk inge-

past. Voor de inpassing van de uitbreidingsplannen in de omgeving wordt ver-
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wezen naar het document rapport ‘Landschappelijke inpassing uitbreidingsver-

zoek Ruigeweg 107a te Schagerbrug’. 

 

 
F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  i n f o r m a t i e k a a r t  L a n d s c h a p  e n  C u l t u u r h i s t o r i e  

( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

Er is geen sprake van de aantasting van cultuurhistorische waarden als gevolg 

van de uitbreiding van het agrarische bedrijf. Op dit punt mag het plan uit-

voerbaar worden geacht. 

2 . 4   

E c o l o g i e  

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. 

Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurge-

bieden. In de Natuurbeschermingswet zijn ook de bepalingen vanuit de Europe-

se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. 

Onder de Natuurbeschermingswet worden drie typen gebieden aangewezen en 

beschermd: Natura 2000-gebieden, Staats- en Beschermde Natuurmonumenten 

en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan 

waarin de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur 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 Structuurvi-

sie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming 

is voor wat de provincie Noord-Holland betreft uitgewerkt in de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

(provinciaal ruimtelijk natuurbeleid). 

 

CONCLUSIE 

NATUURBESCHERMINGSWET 

1998 
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HOOFDSTRUCTUUR 
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Vanuit de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie wordt naast de 

Ecologische Hoofdstructuur specifiek ingezet op de bescherming van Weidevo-

gelleefgebieden. 

 

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het ka-

der van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen gebied uit 

de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het Natura 2000-gebied Zwanenwater 

& Pettemerduinen, dat is gelegen op een afstand van circa 2,2 kilometer. 

Twee andere Natura 2000-gebieden, Abtskolk & De Putten en de Schoorlse 

Duinen, liggen op respectievelijk  6,5 kilometer en 10 kilometer. Het natuur-

gebied Duinen Den-Helder – Callantsoog is aangewezen als beschermd natuur-

monument en ligt op ongeveer 3,8 kilometer van het plangebied.   

Het Zwanenwater & Pettemerduinen,Abtskolk & De Putten, de Schoorlse Dui-

nen en de Duinen Den Helder - Callantsoog behoren tevens tot de EHS. Ten 

zuidwesten van het bedrijf staat een bos dat ook tot de EHS behoort. Het agra-

risch gebied tussen de Ruigeweg en de Grote Sloot is op basis van de Provincia-

le Ruimtelijke Verordening Structuurvisie aangewezen als weidevogelleefge-

bied. Dit geldt ook voor een gebied tussen het Noordhollandsch Kanaal en de 

Belkmerweg, ten noorden van het bedrijf aan de Ruigeweg 107a. het bedrijf 

ligt niet in één van deze weidevogelleefgebieden. 

 

In het plan-MER die wordt opgesteld in het kader van het bestemmingsplan 

Buitengebied worden de effecten op de omliggende natuurgebieden beschre-

ven. 

2 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op het effect van een 

ernstig ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen 

en spoorwegen); 

- het gebruik van luchthavens. 

 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de 

burger door bovengenoemde activiteiten. Het externe veiligheidsbeleid is ver-

ankerd in diverse wet en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de vol-

gende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden: 

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS); 

3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 

- transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

NATUUR BUITEN DE EHS 

INVENTARISATIE 
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- buisleidingen. 

 

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. De regelgeving, zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico's van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich-

tingen (bedrijven) voor personen. Het Bevi heeft een rechtstreekse werking. In 

het Bevi wordt de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico gegeven; voor 

het groepsrisico geldt slechts een oriënterende waarde. Kortheidshalve houdt 

dit in dat binnen de PR 10
-6
-contour geen kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden. Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet 

ruimtelijke ordening. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden 

moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 

normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Er 

wordt nog gewerkt aan een Structuurvisie Buisleidingen. 

 

Om na te gaan wat voor risico’s een rol spelen in de omgeving van het plange-

bied, is de Risicokaart van de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Op deze 

risicokaart staan voor de hele provincie risicobronnen weergegeven. In figuur 4 

is een uitsnede van de kaart opgenomen. Perceel Ruigeweg 107a is aangegeven 

met een rode pijl. Uit het kaartfragment blijkt dat in de dichtstbijzijnde risi-

cobron de N9 is waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De PR 

10
-6 

contour ligt op de weg. De N9 bevindt zich op ongeveer 450 meter van het 

plangebied. De aanwezigheid van de weg leidt niet tot risico’s voor het plan-

gebied in het kader van externe veiligheid. Ook is er geen sprake van inrichten 

voor het gebruik, de opslag of productie van gevaarlijke stoffen, of onder-

grondse hogedruk aardgastransportleidingen. 

 

 
F i g u u r  4 .  U i t s n e d e  r i s i c o k a a r t  ( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  
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In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen risico’s bekend 

waardoor in het plangebied sprake is van een overschrijding van de grenswaar-

de (10
-6
) voor het plaatsgebonden risico of de oriënterende waarde voor het 

groepsrisico. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende plan 

om het agrarische bedrijf aan de Ruigeweg 107a te Schagerbrug uit te breiden 

niet door risico’s vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer van gevaarlij-

ke stoffen wordt belemmerd. 

2 . 6   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad 

heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is 

op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook 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 vast-

gelegd 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/m
3
 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. 

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool (juni 

2011) ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden 

bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreini-

ging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 

bepaald op basis van de toename van het aantal verkeersbewegingen als ge-

volg van de nieuwe ontwikkeling. 

 

De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de voorgeno-

men ontwikkeling is niet bekend. Ook zijn er voor agrarische bedrijven geen 

kengetallen met betrekking tot verkeersbewegingen beschikbaar. Omdat het 
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exacte aantal verkeersbewegingen onbekend is, is in de berekening met de 

nibm-tool een worstcase berekening gemaakt. 

 

In figuur 5 is de berekening met de nibm-tool weergegeven. Uit de nibm-tool 

blijkt dat zelfs wanneer er als gevolg van het plan een toename van 375 mo-

torvoertuigbewegingen per dag zou zijn, waarvan 20% vrachtverkeer, het plan 

nog steeds niet in betekenden mate van invloed op de luchtkwaliteit is. Gezien 

de aard en omvang van de mogelijke uitbreiding en vernieuwing van het bol-

lenbedrijf en is het niet aannemelijk dat de ontwikkeling met een dergelijke 

toename van verkeer gepaard gaat. 

 

 
F i g u u r  5 .  B e r e k e n i n g  m e t  d e  n i b m - t o o l  

 

Aangezien het niet aannemelijk is dat als gevolg van de uitbreiding van het be-

drijf de grens van 3% (een toename van 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) overschreden 

wordt, moet het project worden beschouwd als een nibm-project. Nader on-

derzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven en het plan 

voldoet daarmee aan het gestelde in de Wet milieubeheer. Het plan mag op dit 

punt uitvoerbaar worden geacht. 

2 . 7   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te 

voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit, dan wel een omgevingsver-

gunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening ge-

houden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Door middel van 

de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zo veel 

mogelijk voorkomen. 

 

In de publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) van de Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelasten-

de activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als maatschappelijke instel-

CONCLUSIE 
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lingen als scholen en sportvoorzieningen. Per bedrijfstype zijn voor elk van de 

aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven die in 

de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en wonin-

gen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. 

De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtinggevend, 

maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken. 

  

Er dient te worden aangetoond dat de uitbreiding van het agrarische bedrijf 

geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. Het voornemen is om 

het bollenbedrijf aan de Ruigeweg 107a uit te breiden en te moderniseren. Op 

basis van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” valt een tuinbouw-

bedrijf met kassen in milieucategorie 2. Hierbij hoort een richtafstand van 30 

meter.  

 

De voorgenomen ontwikkeling leidt tot vergroting van het bouwvlak waarbin-

nen nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen mogen worden gerealiseerd ten be-

hoeve van de uitbreiding van het bollenbedrijf. Binnen 30 meter van het ver-

grote bouwvlak staan geen gevoelige functies, zoals woningen van derden.  

 

Vanuit het oogpunt van hinder van bedrijvigheid mag het plan uitvoerbaar wor-

den geacht. 

2 . 8   

G e l u i d h i n d e r  

De Wet geluidhinder dateert van 16 februari 1979 en is sindsdien middels ver-

schillende wetten diverse keren gewijzigd. In de Wet geluidhinder is bepaald 

dat elke weg een zone heeft, waarbinnen onderzoek plaats moet vinden naar 

de geluidbelasting aan de gevels van nieuw te bouwen woningen en gebouwen 

ten behoeve van andere geluidgevoelige functies. Een uitzondering geldt voor: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

 

Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals wonin-

gen, worden gerealiseerd, moet door middel van akoestisch onderzoek worden 

vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. 

Het voorliggende plan maakt de uitbreiding en herinrichting van het erf van 

een bestaand agrarisch bedrijf mogelijk. Agrarische bedrijfsbebouwing wordt 

op basis van de Wet geluidhinder niet beschouwd als een geluidgevoelige func-

tie. Nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

 

Vanuit het oogpunt van wegverkeerslawaai mag het plan uitvoerbaar worden 

geacht. 
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2 . 9   

B o d e m  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht moet worden verkregen over de uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht moet worden verkregen in 

de noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bo-

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

is een onderdeel van de onderzoeksverplichting van het college van burge-

meester en wethouders en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een be-

stemmingsplan. 

 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet voorkomen worden dat 

gronden waarvan bekend is dat de milieuhygiënische kwaliteit onvoldoende is, 

worden bestemd met een bestemming die daarvoor gevoelig is. Voor zover be-

kend op basis van de informatie van het Bodemloket van de provincie Noord-

Holland zijn ter plaatse van de planlocatie geen verdenkingen van bodemver-

ontreiniging. Het plan voorziet in uitbreiding en herinrichting van een agrarisch 

erf. Hierbinnen kan nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing worden gerealiseerd. 

Agrarische bedrijfsgebouwen behoren niet tot gevoelige functies voor bodem-

verontreiniging. In figuur 6 is een fragment van de bodemkwaliteitskaart opge-

nomen. Het perceel Ruigeweg 107a is hierin rood omkaderd. 

 

 
F i g u u r  6 .  U i t s n e d e  k a a r t  b o d e m l o k e t  

 

Aangezien er geen voor bodemverontreiniging gevoelige functies mogelijk ge-

maakt worden, vormt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen be-

lemmering voor de uitvoering van het plan. Bovendien zijn er geen verdenkin-

gen van bodemverontreiniging. 
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3 3  C o n c l u s i e  

In het voorliggende rapport is ingegaan op verschillende planologische rand-

voorwaarden en milieuaspecten die een belemmering zouden kunnen vormen 

voor het uitvoeren van de voorgenomen plannen. Op basis van het voorgaande 

kan worden geconstateerd dat deze aspecten de realisatie van de voorgeno-

men uitbreidingsplannen van het agrarische bedrijf niet in de weg staan en dat 

het plan uitvoerbaar mag worden geacht. 
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1 1  I n l e i d i n g  

In de gemeente Zijpe is het voor agrariërs mogelijk om in het kader van de 

herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied een uitbreidingsverzoek 

in te dienen voor toekomstige ontwikkelingen van hun agrarische bedrijf. Ook 

voor het perceel Grote Sloot 128 te Burgerbrug is besloten hier gebruik van te 

maken. De initiatiefnemer voor het voorliggende uitbreidingsverzoek is de fa-

milie Klaver-Spaansen. Zij willen hun melkveehouderij uitbreiden en moderni-

seren. Inmiddels is een planologische procedure afgerond ten behoeve van de 

bouw van een nieuwe stal op een bouwvlak van 1,5 ha.  

Met voorliggende planologische onderzoeken wordt een vergroting van het 

bouwvlak naar 2 ha gemotiveerd. De vergroting is nodig om nieuwe (vergrote) 

sleufsilo’s te kunnen realiseren. In figuur 1 is een het bedrijf van Mts. Klaver-

Spaansen met een pijl aangegeven.  

 

 
F i g u u r  1 .  L u c h t f o t o  p l a n g e b i e d  ( b r o n :  G o o g l e  M a p s ,  2 0 1 2 )  

 

Voor het perceel Grote Sloot 128 te Burgerbrug heeft op 6 september 2012 een 

werksessie plaatsgevonden met betrekking tot het uitbreidingsverzoek. Dit 

heeft geleid tot de in figuur 2 opgenomen inrichtingsschets. Voor de nadere 

beschrijving van deze inrichtingsschets wordt verwezen naar het rapport 

‘Landschappelijke inpassing uitbreidingsverzoek Grote Sloot 128 te Burger-

brug’. Deze ontwikkeling zal worden meegenomen in het bestemmingsplan Bui-

tengebied Zijpe. Bij het opstellen van een bestemmingsplan is het noodzake-

lijk om een onderzoek naar milieuaspecten en planologische randvoorwaarden 

te verrichten om na te gaan of er geen belemmeringen zijn die de uitvoerbaar-

heid van het plan in de weg staan. In het voorliggende rapport wordt ingegaan 

op de relevante milieuaspecten voor het plangebied. Op de beleidsmatige uit-

voerbaarheid van het plan wordt ingegaan in de toelichting van het bestem-

mingsplan Buitengebied Zijpe, waarin het relevante beleid beschreven is. 

 

AANLEIDING 
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F i g u u r  2 .  I n r i c h t i n g s s c h e t s  u i t b r e i d i n g  G r o t e  S l o o t  1 2 8  t e  B u r g e r b r u g  
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2 2  O n d e r z o e k e n  

2 . 1   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is de watertoets verplicht voor bestemmings-

plannen. In een hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven 

op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de wa-

terhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of 

en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishou-

ding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schrif-

telijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtij-

dig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen 

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

 

Het uitbreidingsplan is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier (HHNK). Wanneer het HHNK haar advies heeft gegeven, zal dit 

worden opgenomen in het rapport.  

 

PM: Tegelijk met andere locaties voorleggen aan HHNK. 

2 . 2   

A r c h e o l o g i e  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee 

heeft de zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het ver-

drag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de in-

troductie van het zogenaamde ‘veroorzakerprincipe’. Dit principe houdt in dat 

degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaat-

regelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische 

waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische monu-

mentenzorg (Wamz) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. Met na-

me de Monumentenwet is door de Wamz aangepast en gaat concreet in op de 

bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen. 

 

De gemeente Zijpe heeft in 2007 de Beleidsnota Archeologie vastgesteld. Voor 

deze beleidsnota is onderzoek naar de archeologische waarden in de gemeente 

uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er aanleiding is om te verwach-

ten dat in de gemeente verschillende archeologische waarden aanwezig zijn. 

Op de kaart bij de beleidsnota zijn gebieden met verschillende archeologische 



300.00.00.44.02.05 - Planologische onderzoeken Grote Sloot 128 te Burgerbrug - 

12 oktober 2012 
 

8 

waarden weergegeven. Voor de verschillende archeologische waarden zijn ver-

schillende regels van toepassing. Deze verschillende deelgebieden met bijbe-

horende regels zijn overgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Buiten-

gebied. Op deze manier zijn de archeologische waarden planologisch juridisch 

gewaarborgd. Het perceel Grote Sloot 128 te Burgerbrug valt binnen de dub-

belbestemming Waarde-Archeologie 4. Dit houdt in dat voor ontwikkelingen 

van meer dan 500m
2
 en dieper dan 50 cm archeologisch onderzoek noodzake-

lijk is.  

 

De uitbreiding van de sleufsilo’s omvat een grotere oppervlakte dan 500m
2
, 

maar vereist niet een diepere bodemroering dan 50 cm. Dit betekent dat er 

geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

2 . 3   

C u l t u u r h i s t o r i e  

De Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een wij-

ziging geleid van art. 3.6.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Ieder bestemmingsplan dient dan tevens een analyse van cultuurhistorische 

waarden van het plangebied te bevatten. In de toelichting van een bestem-

mingsplan dient een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop 

met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. Hierbij dient 

tevens de historische (stede)bouwkunde en historische geografie te worden 

meegenomen in de belangenafweging. Aangegeven dient te worden welke con-

clusies aan de geanalyseerde waarden worden verbonden en op welke wijze 

deze worden geborgd in het bestemmingsplan. 

 

Om na te gaan wat voor cultuurhistorische waarden een rol spelen in de omge-

ving van het plangebied is de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van 

de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Een fragment van de kaart is opge-

nomen in figuur 3. Perceel Grote Sloot 128 te Burgerbrug is hierin met een ro-

de pijl aangegeven. Uit de kaart blijkt dat het perceel deel uitmaakt van het 

aandijkingslandschap. De Grote Sloot is aangegeven als kenmerkende wegen-

patroon in landaanwinning. De Groote Sloot (het water) is aangeduid als ken-

merkende afwatering binnen polders. Voor het overige zijn er geen cultuurhis-

torische waarden die voor dit specifieke perceel van belang zijn. Er is geen 

sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. Wel is het oorspronkelijke 

hoofdgebouw typerend voor de streek en blijft als zodanig ook in stand.  

De uitbreiding van het bedrijf vindt voornamelijk plaats in (zuid)oostelijke 

richting en wordt op een goede wijze landschappelijk ingepast. Voor de inpas-

sing van de uitbreidingsplannen in de omgeving wordt verwezen naar het do-

cument rapport ‘Landschappelijke inpassing uitbreidingsverzoek Grote Sloot 

128 te Burgerbrug’. 

 

KADER 

ONDERZOEK 
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F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  i n f o r m a t i e k a a r t  L a n d s c h a p  e n  C u l t u u r h i s t o r i e  

( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

Er is geen sprake van de aantasting van cultuurhistorische waarden als gevolg 

van de uitbreiding van het agrarische bedrijf. Op dit punt mag het plan uit-

voerbaar worden geacht. 

2 . 4   

E c o l o g i e  

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. 

Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurge-

bieden. In de Natuurbeschermingswet zijn ook de bepalingen vanuit de Europe-

se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. 

Onder de Natuurbeschermingswet worden drie typen gebieden aangewezen en 

beschermd: Natura 2000-gebieden, Staats- en Beschermde Natuurmonumenten 

en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan 

waarin de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur 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 Structuurvi-

sie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming 

is voor wat de provincie Noord-Holland betreft uitgewerkt in de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

(provinciaal ruimtelijk natuurbeleid). 

 

Vanuit de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie wordt naast de 

Ecologische Hoofdstructuur specifiek ingezet op de bescherming van Weidevo-

gelleefgebieden. 

 

CONCLUSIE 

NATUURBESCHERMINGS-

WET 1998 

ECOLOGISCHE 

HOOFDSTRUCTUUR 

NATUUR BUITEN DE EHS 
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Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het ka-

der van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen gebied uit 

de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het Natura 2000-gebied Abtskolk & De 

Putten, dat is gelegen op een afstand van circa 1,7 kilometer. Twee andere 

Natura 2000-gebieden, het Zwanenwater & Pettemerduinen en de Schoorlse 

Duinen liggen op respectievelijk 3,3 en 4,5 kilometer.  

Het natuurgebied Duinen Den Helder – Callantsoog is aangewezen als be-

schermd natuurmonument en ligt op ongeveer 9 kilometer van het plangebied.   

Zowel Abtskolk – de Putten, het Zwanenwater & Pettemerduinen, de Schoorlse 

Duinen als de Duinen Den Helder – Callantsoog  behoren tevens tot de EHS. Het 

plangebied ligt niet in weidevogelleefgebied. 

 

In het plan-MER die wordt opgesteld in het kader van het bestemmingsplan 

Buitengebied worden de effecten op de omliggende natuurgebieden beschre-

ven. 

2 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op het effect van een 

ernstig ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen 

en spoorwegen); 

- het gebruik van luchthavens. 

 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de 

burger door bovengenoemde activiteiten. Het externe veiligheidsbeleid is ver-

ankerd in diverse wet en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de vol-

gende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden: 

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS); 

3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 

- transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

- buisleidingen. 

 

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. De regelgeving, zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico's van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich-

tingen (bedrijven) voor personen. Het Bevi heeft een rechtstreekse werking. In 

het Bevi wordt de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico gegeven; voor 

het groepsrisico geldt slechts een oriënterende waarde. Kortheidshalve houdt 

dit in dat binnen de PR 10
-6
-contour geen kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

INVENTARISATIE 
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Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden. Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet 

ruimtelijke ordening. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden 

moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 

normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Er 

wordt nog gewerkt aan een Structuurvisie Buisleidingen. 

 

Om na te gaan wat voor risico’s een rol spelen in de omgeving van het plange-

bied, is de Risicokaart van de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Op deze 

risicokaart staan voor de hele provincie risicobronnen weergegeven. In figuur 4 

is een uitsnede van de kaart opgenomen. Perceel Grote Sloot 128 is aangege-

ven met een rode pijl. Uit het kaartfragment blijkt dat ten oosten van perceel 

Grote Sloot 128 een aardgasleiding aanwezig is. Voor deze leidingen geldt een 

PR 10
-6
-contour van 5 meter. Aangezien het bedrijf op ongeveer 1 kilometer 

van de leiding ligt is er geen sprake van risico’s voor het plangebied in het ka-

der van externe veiligheid. Verder zijn geen risicobronnen in de omgeving van 

het bedrijf aanwezig. 

 

 
F i g u u r  4 .  U i t s n e d e  r i s i c o k a a r t  ( b r o n :  p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen risico’s bekend 

waardoor in het plangebied sprake is van een overschrijding van de grenswaar-

de (10
-6
) voor het plaatsgebonden risico of de oriënterende waarde voor het 

groepsrisico. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende plan 

om het agrarische bedrijf aan Grote Sloot 128 te Burgerbrug uit te breiden niet 

door risico’s vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer van gevaarlijke 

stoffen wordt belemmerd. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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2 . 6   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad 

heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is 

op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook 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 vast-

gelegd 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/m
3
 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. 

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool (juni 

2011) ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden 

bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreini-

ging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 

bepaald op basis van de toename van het aantal verkeersbewegingen als ge-

volg van de nieuwe ontwikkeling. 

 

De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de voorgeno-

men ontwikkeling is niet bekend. Ook zijn er voor agrarische bedrijven geen 

kengetallen met betrekking tot verkeersbewegingen beschikbaar. Omdat het 

exacte aantal verkeersbewegingen onbekend is, is in de berekening met de 

nibm-tool een worstcase berekening gemaakt. 

 

In figuur 5 is de berekening met de nibm-tool weergegeven. Uit de nibm-tool 

blijkt dat zelfs wanneer er als gevolg van het plan een toename van 375 mo-

torvoertuigbewegingen per dag zou zijn, waarvan 20% vrachtverkeer, het plan 

nog steeds niet in betekenden mate van invloed op de luchtkwaliteit is. Gezien 

de aard en omvang van de mogelijke uitbreiding en vernieuwing van het bol-

KADER 

ONDERZOEK 
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lenbedrijf en is het niet aannemelijk dat de ontwikkeling met een dergelijke 

toename van verkeer gepaard gaat. 

 

 
F i g u u r  5 .  B e r e k e n i n g  m e t  d e  n i b m - t o o l  

 

Aangezien het niet aannemelijk is dat als gevolg van de uitbreiding van het be-

drijf de grens van 3% (een toename van 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) overschreden 

wordt, moet het project worden beschouwd als een nibm-project. Nader on-

derzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven en het plan 

voldoet daarmee aan het gestelde in de Wet milieubeheer. Het plan mag op dit 

punt uitvoerbaar worden geacht. 

2 . 7   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te 

voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit, dan wel een omgevingsver-

gunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening ge-

houden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Door middel van 

de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zo veel 

mogelijk voorkomen. 

 

In de publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) van de Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelasten-

de activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als maatschappelijke instel-

lingen als scholen en sportvoorzieningen. Per bedrijfstype zijn voor elk van de 

aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven die in 

de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en wonin-

gen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. 

De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtinggevend, 

maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken. 

  

CONCLUSIE 
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Er dient te worden aangetoond dat de uitbreiding van het agrarische bedrijf 

geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. Het voornemen is om 

de melkveehouderij aan de Grote Sloot 128 uit te breiden. Hierbij worden 

nieuwe sleufsilo’s gerealiseerd. Op basis van de VNG-publicatie “Bedrijven en 

milieuzonering” valt het fokken en houden van rundvee in milieucategorie 3.2. 

Hierbij hoort een richtafstand van 100 meter.  

 

De voorgenomen ontwikkeling leidt tot vergroting van het bouwvlak van 1,5 

naar 2 ha. waarbinnen nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen mogen worden ge-

realiseerd ten behoeve van de uitbreiding van het melkveebedrijf. De uitbrei-

ding vindt met name plaats aan de achterzijde van het perceel, in zuidooste-

lijke richting. Rond het bedrijf staan een aantal woningen binnen een straal 

van 100 meter. Dit zijn: 

- Grote Sloot 126 op ongeveer 30 meter; 

- Grote Sloot 130 op ongeveer 60 meter; 

- Grote Sloot 95 en 95a op ruim 50 meter; 

- Grote Sloot 91 op ongeveer 70 meter.  

 

In alle gevallen gaat het om een reeds bestaande situatie, en met de uitbrei-

ding van het bedrijf zal de afstand tot de woningen niet worden verkleind. 

Hiermee kan er van uit worden gegaan dat het hier gaat om een aanvaardbare 

situatie. Verder komen geen gevoelige functies voor. 

 

Vanuit het oogpunt van hinder van bedrijvigheid mag het plan uitvoerbaar wor-

den geacht. 

2 . 8   

G e l u i d h i n d e r  

De Wet geluidhinder dateert van 16 februari 1979 en is sindsdien middels ver-

schillende wetten diverse keren gewijzigd. In de Wet geluidhinder is bepaald 

dat elke weg een zone heeft, waarbinnen onderzoek plaats moet vinden naar 

de geluidbelasting aan de gevels van nieuw te bouwen woningen en gebouwen 

ten behoeve van andere geluidgevoelige functies. Een uitzondering geldt voor: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

 

Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals wonin-

gen, worden gerealiseerd, moet door middel van akoestisch onderzoek worden 

vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. 

Het voorliggende plan maakt de uitbreiding en herinrichting van het erf van 

een bestaand agrarisch bedrijf mogelijk. Agrarische bedrijfsbebouwing wordt 

op basis van de Wet geluidhinder niet beschouwd als een geluidgevoelige func-

tie. Nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

 

CONCLUSIE 

ONDERZOEK 
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Vanuit het oogpunt van wegverkeerslawaai mag het plan uitvoerbaar worden 

geacht. 

2 . 9   

B o d e m  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht moet worden verkregen over de uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht moet worden verkregen in 

de noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bo-

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

is een onderdeel van de onderzoeksverplichting van het college van burge-

meester en wethouders en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een be-

stemmingsplan. 

 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet voorkomen worden dat 

gronden waarvan bekend is dat de milieuhygiënische kwaliteit onvoldoende is, 

worden bestemd met een bestemming die daarvoor gevoelig is. Voor zover be-

kend op basis van de informatie van het Bodemloket van de provincie Noord-

Holland zijn ter plaatse van de planlocatie geen verdenkingen van bodemver-

ontreiniging. Bovendien voorziet het plan in uitbreiding en herinrichting van 

een agrarisch erf. Agrarische bedrijfsgebouwen behoren niet tot gevoelige 

functies voor bodemverontreiniging. In figuur 6 is een fragment van de bodem-

kwaliteitskaart opgenomen. Het perceel Grote Sloot 128 is hierin rood omka-

derd. 

 

 
F i g u u r  6 .  U i t s n e d e  k a a r t  b o d e m l o k e t  

 

Aangezien er geen voor bodemverontreiniging gevoelige functies mogelijk ge-

maakt worden, vormt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen be-

CONCLUSIE 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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lemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. Bovendien zijn er geen ver-

denkingen van bodemverontreiniging.  
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3 3  C o n c l u s i e  

In het voorliggende rapport is ingegaan op verschillende planologische rand-

voorwaarden en milieuaspecten die een belemmering zouden kunnen vormen 

voor het uitvoeren van de voorgenomen plannen. Op basis van het voorgaande 

kan worden geconstateerd dat deze aspecten de realisatie van de voorgeno-

men uitbreidingsplannen van het agrarische bedrijf niet in de weg staan en dat 

het plan uitvoerbaar mag worden geacht. 
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