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1.       INLEIDING  

 

 

1.1. Aanleiding van het plan 

 

Het perceel Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond Binnen is een voormalig agrarisch perceel 

waar op kleine schaal bloembollen werden geteeld. In 2008 is het bedrijf beëindigd en het 

perceel aangekocht en vanaf dat moment particulier bewoond door de huidige eigenaar. 

Van enig agrarisch gebruik is sedert 2008 geen sprake meer. De eigenaar heeft de wens 

de huidige woning te verbouwen en een gedeelte van de woning hobbymatig in gebruik te 

nemen als atelier. Op 17 juli 2009 is de gemeente Bergen met een principeverzoek 

verzocht om planologische medewerking aan het bouwvoornemen. Bij brief van 4 maart 

2010 heeft de gemeente aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan het 

bouwvoornemen. Vanwege de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan dient 

planologische medewerking te worden verleend middels een partiële herziening van het 

geldende bestemmingsplan Landelijk gebied 1998, (een zogenaamd 

postzegelbestemmingsplan). 

 

1.2. Begrenzing van het plangebied 

 

De begrenzing van het plangebied is gelijk aan de eigendomsgrens van het perceel 

Nieuwe Schulpweg 18 te Egmond Binnen. Dit perceel is kadastraal bekend: gemeente 

Egmond Binnen Sectie C. nummer 2306 en is circa 2000 m2 groot. Het perceel wordt aan 

de oostzijde begrensd door enkele woningen in het landelijke bebouwingslint van de 

Nieuwe Schulpweg. Aan de westzijde grenst het perceel aan een verblijfsrecreatieterrein 

met kleine zomerhuisjes. Het achtererf grenst aan het open agrarische gebied. De 

voorzijde van het perceel is direct aan de openbare weg gelegen.  
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1.3. Bestaande en toekomstige situatie 

 

Bestaande situatie 

Op het perceel Nieuwe Schulpweg staat thans een woonhuis van 106 m2 met aan de 

westzijde een aangebouwde schuur/garage van 98,5 m2. Aan de oostzijde van de woning 

staat een opslagruimte van 232 m2 en een berging/garage van 36 m2. Verder staat er een 

vrijstaand bijgebouw van 130 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boven: situatie bestaand               onder: voorgevel bestaand 
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Nieuwe situatie 

In de nieuwe situatie wordt het bestaande bijgebouw van 130 m2 en de berging/garage van 

36 m2 gesloopt. De bestaande aanbouw van 98,5 m2 wordt vervangen door een nieuwe 

aanbouw en woningvergroting. De woning wordt vergroot met een slaapkamer of kantoor 

en badkamer. In de nieuwe aanbouw wordt een atelier/werkruimte gecreëerd voor 

hobbymatig gebruik. De bestaande woning krijgt verder een gedeeltelijk nieuw dak richting 

de bestaande schuur. Het atelier (de nieuwe aanbouw) krijgt een maximale oppervlakte van 

50 m2 en een nokhoogte van 4 meter. Deze nokhoogte is conform de in het vooroverleg 

door de gemeente voorgeschreven maximale nokhoogte van 4 meter. Met de 

woninguitbreiding blijven de bestaande nokhoogte van 7 meter en goothoogte van 2.80 

meter ongewijzigd en blijft de inhoud van de woning binnen de maximale inhoudsmaat van 

650 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boven: nieuw situatie   onder: nieuwe voorgevel 
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1.4. Vigerende bestemmingsplannen 

 

Thans vigeert het bestemmingsplan Landelijk gebied 1998 (Raad; 26 oktober 1998, 

Provincie; 8 juni 1999, Kroon; 26 oktober 1999) 

 

Volgens het geldende bestemmingsplan “Landelijk gebied 1998” heeft het perceel Nieuwe 

Schulpweg 18 de bestemming “Woondoeleinden” met een aanduiding “hobbyboer”. Binnen 

deze bestemming is het huidige woongebruik inclusief het hobbymatige gebruik van een 

ondergeschikt de van de woning als atelier toegestaan. Het beoogde bouwvoornemen is in 

strijd met het geldende bestemmingsplan vanwege de overschrijding van de maximaal 

toegestane inhoud van een woning (600 m3) en een overschrijding van de maximaal 

toegestane oppervlakte van bijgebouwen bij een woning (40 m2).  

Vanwege de bovengenoemde strijdigheid met het geldende bestemmingsplan wordt het 

bouwvoornemen planologisch mogelijk gemaakt met dit postzegelbestemmingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment plankaart bestemmingsplan landelijk gebied 1998 
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2. BELEIDSKADER 

 

 

2.1.       Rijksbeleid 

 

Het nationaal ruimtelijk beleid voor steden en netwerken, zoals vastgelegd in de Nota 

Ruimte, richt zich op voldoende ruimte voor wonen, werken en mobiliteit en de daarbij 

behorende voorzieningen, groen, recreatie, sport en water. Daarbij kiest het rijk voor 

versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van 

krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke 

(inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid. Bundeling van economie, 

infrastructuur en verstedelijking staat daarbij centraal als de ruimtelijke uitwerking van deze 

doelen. In het beleid en de uitvoering daarvan is het van belang dat een goede koppeling 

tussen verstedelijking, economie, infrastructuur, groen, recreatie, natuur, 

waterhuishouding, milieu en veiligheid wordt gelegd. Samenwerking tussen gemeenten bij 

de uitvoering van het ruimtelijk beleid staat voorop. De provincie is verantwoordelijk voor 

de bovenregionale samenhang. 

Het economisch draagvlak en de vitaliteit van de meer landelijke gebieden staan onder 

druk. Om daarin verlichting te brengen, wil het kabinet de mogelijkheden voor hergebruik 

en vernieuwing in het buitengebied verruimen. Vrijkomende bebouwing kan worden 

omgezet in een woonbestemming of vestigingsruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. 

 

Er is, gelet op de ondergeschikte aard en relatief zeer beperkte omvang van het 

bouwvoornemen (het aantal woningen blijft gelijk) en de voorgenomen wijziging van de 

planologische regeling geen strijdigheid met het geldende rijksbeleid. 

 

2.2.   Provinciaal beleid 

 

Structuurvisie Noord-Holland 2040. 

Provinciale Staten van Noord-Holland heeft in juni 2010 de Structuurvisie Noord-Holland 

2040 vastgesteld. In deze visie wordt aangegeven dat globalisering en klimaatverandering 

grote gevolgen hebben voor de provincie. Ook veranderingen en trends op nationaal en 

lokaal niveau hebben grote ruimtelijke impact. In de structuurvisie worden de ruimtelijke 

opgaven en keuzes aangegeven en wordt geschetst hoer de provincie Noord-Holland er in 

2040 uit moet komen te zien. Er worden drie belangrijke provinciale ruimtelijke belangen 

genoemd, te weten de ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en 

klimaatbestendigheid. Deze worden vervolgens nader uitgewerkt. 

 

In relatie tot het bouwvoornemen aan de Nieuwe Schulpweg (perceelsniveau) is de 

Structuurvisie voor de gehele provincie Noord-Holland van een veel hoger 

abstractieniveau. De toetsing aan de drie provinciale belangen is daarom bondig en op 

hoofdlijnen. 
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Het provinciaal ruimtelijk belang van de ruimtelijke kwaliteit wordt in dit geval op 

perceelsniveau gediend. Het bouwvoornemen dat met deze partiële herziening 

planologisch mogelijk wordt gemaakt voorziet in de verbouwing/vernieuwing van de woning 

en gelijktijdige sloop van 166 m2 aan bijgebouwen. Met deze sloop wordt een aanzienlijke 

oppervlakte aan ruimtelijk storende bebouwing opgeruimd en ontstaat een ruimtelijk en 

stedenbouwkundig optimalere compositie van bebouwing op het perceel en in relatie tot de 

naastliggende percelen.  

 

Onder het provinciaal ruimtelijk belang van duurzaam ruimtegebruik verstaat de Provincie 

Noord-Holland het plaatsen van de juiste functies op de juiste plek en een efficiënt gebruik 

van de beschikbare ruimte. Het bestaande hoofdgebruik als wonen blijft ongewijzigd. 

Bovendien blijft het aantal woningen (één) bij realisatie van het bouwvoornemen gelijk.  Het 

woongebruik past ruimtelijk prima binnen het bestaande bebouwingslint van de Nieuwe 

Schulpweg. Met de verbouw van de woning zal deze beter worden geïsoleerd en daarmee 

een bijdrage leveren aan een duurzaam gebruik van de ruimte en de bebouwing. Het 

bouwplan past derhalve binnen dit provinciaal belang 

 

Het provinciaal ruimtelijk belang van klimaatbestendigheid richt zich met name op 

bescherming tegen wateroverlast, voldoende schoon drinkwater en oppervlaktewater en 

voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie. Op grond van de in deze 

ruimtelijke onderbouwing opgenomen watertoets kan worden geconcludeerd dat het 

bouwplan niet strijdig is met de relevante wateraspecten, waaronder het aspect 

waterkwaliteit en bescherming tegen wateroverlast. Het bouwplan is verder van zodanig 

beperkte aard en omvang dat de provinciale belangen op het gebied van 

klimaatbestendigheid niet worden geschaad. 

 

Op de verbeelding valt het perceel Nieuwe Schulpweg 18 in het aangewezen 

Bollenconcentratiegebied. Het bouwvoornemen dat met dit bestemmingsplan planologisch 

mogelijk wordt gemaakt is, gelet op de beperkte aard en omvang niet strijdig met de 

doelstellingen van de Structuurvisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment verbeelding SV2040, 
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Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie    

Provinciale Staten hebben in juni 2010 de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. Deze verordening is van toepassing op nieuwe 

bestemmingsplannen. De PRVS maakt een duidelijk onderscheid tussen het bestaand 

bebouwd gebied en het landelijk gebied. Er vanuit gaande dat het perceel Nieuwe 

schulpweg op de verbeelding van de Structuurvisie binnen het bestaand bebouwd gebied 

valt, zijn uitsluitend de regels voor het gehele provinciale grondgebied (Hoofdstuk 2) en de 

regels voor het bestaand bebouwd gebied (hoofdstuk 3) van toepassing.  

 

Op de verbeelding van de PVRS valt het perceel Nieuwe Schulpweg 18 binnen het 

bestaande stedelijke gebied. 

 

Het huidige en toekomstige woongebruik is in overeenstemming met het geldende 

bestemmingsplan. De overschrijding van de maximale inhoud van de woning van 600 m3 

met maximaal 50 m3 is van zodanig beperkte aard en omvang dat er van strijdigheid met 

Verordening, geen sprake is. Bovendien wordt de totale oppervlakte aan bebouwing met 

de sloop van 166 m2 aan verouderde bebouwing aanzienlijk teruggebracht en wordt de 

ruimtelijke situatie ter plekke verbeterd.  

 

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het bouwvoornemen dat 

met dit bestemmingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt niet in strijd is met de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie en dat er geen ontheffing op grond van 

deze verordening nodig is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment kaart PVRS: Bestaand Bebouwd Gebied 

 

 

Beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie (concept december 2009) 

In deze nota wordt per landschapstype aangegeven welke kernkwaliteiten de provincie 

Noord-Holland belangrijk vinden en hoe zij hierop wil sturen. Verder zijn structuurdragers 

van provinciaal belang aangegeven. De nota is een toetsingskader voor het verlenen van 

ontheffing op grond van de PRVS. Aangezien is geconcludeerd dat er geen ontheffing op 

grond van de PRVS nodig is wordt deze beleidsnota verder buiten beschouwing gelaten.  
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2.3. Gemeentelijk beleid 

 

Welstandsnota (2004) 

De gemeenteraad heeft voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen een 

welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag 

liggen aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota 

komen, na een hoofdstuk over het ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de 

welstandscriteria aan de orde. Allereerst komen daarbij de algemene welstandscriteria aan 

de orde, vervolgens de 'relatieve' welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten. 

Tot slot komen de 'absolute' criteria aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende 

kleine bouwwerken. 

 

De Nieuwe Schulpweg valt in het welstandsgebied “Landelijk gebied”. Voor dit gebied geldt 

geen streng conserverend ruimtelijk beleid. Er wordt gewerkt vanuit de filosofie ‘behoud 

door ontwikkeling’. Het landelijke gebied gaat niet op slot voor nieuwe ontwikkelingen, 

maar nieuwe (agrarische) bebouwing dient de aanwezige karakteristieken wel te 

respecteren. Nieuwe agrarische bebouwing wordt echter sporadisch toegestaan. 

Burgerbebouwing moet worden tegengegaan. Agrarische nieuwbouw moet wel op een 

goede manier in het landschap worden ingepast en moet zich voegen naar de 

karakteristiek van het landschap. Het open landschap dient tevens een open architectuur 

te bezitten. Grote gesloten bouwmassa’s moeten daarom worden tegengegaan. Dit geldt 

ook voor de bijgebouwen. Uit de plaatsing van de bijgebouwen moet blijken dat deze bij 

één bedrijf horen: een compacte situering op het achtererf. Bovendien is het van belang 

dat de oorspronkelijke verkavelingsvormen, paden en waterwegen blijven behouden. Met 

de keuze van de nokrichting moet rekening worden gehouden met zichtlijnen en 

doorkijken. Er dient ten alle tijden te worden voorkomen dat het open landelijk gebied 

dichtslibt door bebouwing. 

De onderstaande criteria zijn relevant voor het bouwvoornemen.  

 

Ruimte  

• de bepalende eenheid van het gebied is een op zichzelf staand gebouw op een erf  

• de bebouwing dient op grote afstand van de weg te staan  

• de bebouwing dient op grote afstand van elkaar te staan  

• waar dat aan de orde is, dient het doorzicht naar het achterliggende landschap 

gehandhaafd te blijven  

• het gebouw moet zich binnen de clusterstructuur van een erf schikken  

• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en daaraan 

evenwijdig te lopen  

• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn, waarbij de richting 

zodanig gekozen dient te worden dat het straat- en bebouwingsbeeld wordt 

versterkt  

 

Bebouwing  

• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap  

• platte daken zijn niet toegestaan  

• een wolfseind is niet toegestaan  

• wanneer wordt gerefereerd aan een stolpboerderij, dient te worden voldaan aan de 

specifieke criteria die voor een stolpboerderij gelden  

• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan of 

opgenomen te zijn in de hoofdmassa  

• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet toegestaan  

• aan-, op- en uitbouwen dienen niet verbonden te zijn aan de hoofdmassa en daar 

een architectonisch geheel mee te vormen  

 



 12

• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar gebied 

behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua vormentaal als 

materialisatie  

• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw  

• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan  

• bijgebouwen dienen zich bij voorkeur achter het hoofdgebouw te bevinden  

 

De verwachting is dat het bouwvoornemen past binnen het bovengenoemde beleid en de 

gestelde criteria. De uiteindelijke toetsing van de concrete bouwaanvraag zal deze 

tezijnertijd moeten bevestigen.  

 

2.4.       Waterbeleid 

Op 14 oktober 2009 heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) het 'Waterbeheersplan 2010-2015 - Van veilige dijken tot schoon 

water' (WBP4) vastgesteld. Op 9 maart 2010 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Holland het plan goedgekeurd. Het WBP4 geeft een overzicht van de doelen en 

maatregelen om het watersysteem in deze periode op orde te brengen en te houden. Het 

plan gaat in op beheer en onderhoud van dijken en watergangen, de 

afvalwaterzuiveringen, lozingen, uitvoeringsprogramma’s en calamiteitenbestrijding. De 

komende jaren worden veel dijken langs de Noordzee, Waddenzee, IJssel- en Markermeer 

en kades langs vaarten en kanalen versterkt. Ook wordt extra ruimte voor water 

gerealiseerd en worden gemalen aangepast en stuwen verbreedt en geautomatiseerd. 

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het werkgebied, Noord-Holland boven het 

Noordzeekanaal, voorbereid is op zeespiegelstijging en meer extreme regenval. Bovendien 

bereid het Hoogheemraadschap zich voor op periodes van watertekort. Een andere grote 

uitdaging is het uitvoeren van de maatregelen die de waterkwaliteit moeten verbeteren, 

zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Deze maatregelen volgen  

uit de Europese Kaderrichtlijn Water. 

 

Het bouwvoornemen dat met dit bestemmingsplan planologisch wordt mogelijk gemaakt is 

van zodanige ligging, aard en beperkte omvang dat het Waterbeheersplan 2010-2015 

hiervoor geen beleidsmatige belemmering vormt. 
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3. ASPECTEN VAN FUNCTIE EN BEELDKWALITEIT 

 

 

3.1. Ruimtelijke beschrijving 

 

Met de sloop van de twee bijgebouwen en de verbouw van de woning ontstaat een uit 

stedenbouwkundig oogpunt gunstigere compositie van de gebouwen op het perceel en ten 

opzichte van het naastliggend perceel. Met name de sloop van de schuur van 130 m2 zet 

de woning op het perceel Nieuwe Schulpweg 16 in een vrijere ruimte. Deze sloop beperkt 

tevens de schaduwwerking op het naastliggend perceel.  

 

Door de relatief lage goot- en nokoogte van het nieuwe atelier en de ligging aan de 

oostzijde van het zomerhuisjesterrein, zal deze hierop nagenoeg geen extra 

schaduwwerking veroorzaken. In de westelijke zijgevel bevinden zich geen raampartijen 

die een beperking in de privacy van het naastgelegen zomerhuisjesterrein kunnen 

veroorzaken.  

 

Het voorgenomen bouwplan betekent resumerend een verbetering van de beeldkwaliteit 

van het bebouwingslint van de Nieuwe Schulpweg.  

 

3.2.      Verkeersaspecten 

 

Het perceel Nieuwe Schulpweg is zodanig groot dat in de bestaande situatie in de gehele 

parkeerbehoefte van het woongebruik op eigen terrein kan worden voorzien. Na realisatie 

van het bouwplan is dit eveneens het geval omdat weliswaar de woning wordt vergroot 

maar het aantal woningen (1) en huishoudens (1)  op het perceel gelijk blijft. 

 

De bestaande inrit blijft ongewijzigd. Deze is veilig en overzichtelijk, mede vanwege het feit 

dat de inrit aan een doodlopende weg ligt met een zeer lage verkeersintensiteit. 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

 

 

4.1.  Bedrijvigheid in de directe omgeving, milieuzonering 

 

Een goede ruimtelijke ontwikkeling streeft naar het bevorderen van een duurzame 

ruimtelijke kwaliteit in een dynamische samenleving. Het is helder dat duurzame ruimtelijke 

kwaliteit mede richting en inhoud geeft aan het criterium “een goede ruimtelijke ordening”. 

Een goede ruimtelijke ordening houdt ook in het voorkomen van voorzienbare hinder door 

milieubelastende activiteiten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten doet in de 

publicatie "Bedrijven en milieuzonering" (editie 2009), het zogenaamde ‘groene boekje’, 

een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op 

lokaal niveau. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten 

opzichte van woningen krijgen en dat nieuwe woningen of uitbreiding van bestaande 

woningen op een verantwoorde afstand bedrijven gesitueerd worden. Het Groene Boekje 

geeft richtafstanden waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. 

 

De adviesafstanden hangen samen met gebiedskenmerken. Het is mogelijk om door 

middel van maatregelen overlast te beperken en daardoor af te wijken van de afstanden. In 

dAt geval zal aangetoond moeten worden welke maatregelen worden genomen om de 

overlast te beperken. Aan de hand hiervan kan dan gemotiveerd worden afgeweken van 

de standaard adviesafstanden.  

 

Het toetsen van het plan bestaat uit: 

Het toetsen van de afstanden van de milieubelastende activiteit ten opzichte van woningen 

van derden. Bij het planologisch mogelijk maken van een uitbreiding van een woonfunctie 

op de Nieuwe Schulpweg 18 is nagegaan of in de directe omgeving bedrijven zijn gelegen 

en actief zijn die vanwege de uitbreiding van deze woonfunctie mogelijk worden beperkt in 

hun bedrijfsvoering. Uit onderzoek ter plekke en na consultatie van de Milieudienst Regio 

Alkmaar is gebleken dat aan de westzijde, grenzend aan huisnummer 18 een 

verblijfsrecreatief bedrijf is gelegen. Dit betreft een kleinschalig recreatief 

zomerhuisjesterrein zonder enige centrale voorzieningen. Dit terrein heeft geen relevante 

milieuzonering. Verder bevinden zich in de nabijheid van Nieuwe Schulpweg 18 geen 

relevante bedrijven bevinden.  

 

Geconcludeerd kan worden dat het bouwvoornemen geen belemmering of beperking 

betekent voor bedrijvigheid in de directe omgeving. 
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4.2. Wegverkeergeluid 

 

Het bouwvoornemen betreft de uitbreiding van een woning langs de Nieuwe Schulpweg. 

Deze weg is doodlopend en is gelegen in een aangewezen zone met een maximaal 

toegestane snelheid van 30 km/uur. De provinciale weg N512 heeft ter plekke van de 

Nieuwe Schulpweg een maximaal toegestane snelheid van 60 km/uur. De provinciale weg 

N512 heeft ter plekke van de Nieuwe Schulpweg een zone van 250 meter. De woning ligt 

op circa 200 meter vanaf de provinciale weg. Omdat de woning in deze zone ligt is 

akoestisch onderzoek noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middels een akoestisch onderzoek (ASP 2010026v1.0 VL Nieuwe Schulpweg 18 Egmond-

Binnen) is onderzocht of ter plaatse van de woning een goede akoestische kwaliteit 

aanwezig is. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de voorgevel van de te 

verbouwen woning Nieuwe Schulpweg 18 ten gevolge van het wegverkeer op de N512 

maximaal 45 dB Lden bedraagt. De aftrek van 2 dB op grond van artikel 110g is hierbij in 

rekening gebracht. Hiermee wordt ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

Lden. De gevelisolatie van de woning wordt berekend voor een geluidbelasting van 47 dB 

Lden. De benodigde gevelisolatie volgens het bouwbesluit bedraagt 20 dB. Hieraan kan 

met de moderne bouwmethoden zonder aanvullende maatregelen (suskasten, akoestisch 

glas e.d.) worden voldaan. 

 

Het bouwplan heeft, gelet op het bovenstaande geen relevante consequenties voor het 

wegverkeerslawaai zoals genoemd in de Wet geluidhinder. Er is derhalve geen 

ontheffingsprocedure op grond van de Wet Geluidhinder noodzakelijk.  

 

4.3. Bodem 

 

In oktober 2008 is, in het kader van de aankoop, door het onderzoeksbureau Elementair 

Water & Bodem een verkennend bodemonderzoek verricht op het perceel Nieuwe 

Schulpweg 18. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport 

“Verkennend bodemonderzoek Nieuwe Schulpweg 18, d.d. oktober 2008 kenmerk 

080917”.  

In januari 2010 is in opdracht van de Milieudienst regio Alkmaar een oriënterend 

bodemonderzoek op de locatie Nieuwe Schulpweg 18 verricht. De onderzoeksresultaten 

zijn verwerkt in het rapport “Oriënterend bodemonderzoek Nieuwe Schulpweg 18 te 

Egmond Binnen, d.d. 12 februari 2010, kenmerk BO9G0159-55”.  

Op basis van de bovengenoemde rapporten wordt geconcludeerd dat de bodem geschikt 

is voor het huidige woongebruik en dat de bodemgesteldheid geen belemmering vormt 

voor realisatie van het bouwvoornemen. 
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4.4. Cultuurhistorie en archeologie  

 

Raadpleging van de Provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart leert dat het perceel 

Nieuwe Schulpweg 18 niet in een gebied ligt dat van historisch bouwkundige, historisch 

geografische of archeologische waarde wordt aangemerkt. Ten zuiden van het perceel ligt 

een gebied van historisch geografische waarde. Ten zuidoosten van het perceel ligt een 

gebied van zeer hoge archeologische waarde. Dit is aanleiding geweest voor het uitvoeren 

van een archeologisch bureauonderzoek. De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in het 

rapport “Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door 

middel van boringen aan de Nieuwe Schulpweg te Egmond-Binnen, gemeente Bergen 

(NH), d.d. 9 juni 2010”. Op grond van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat gezien 

de diepteligging van de archeologisch interessante niveaus de bouwplannen geen 

bedreiging vormen voor het archeologisch erfgoed. Geadviseerd wordt om de 

onderzoekslocatie vrij te geven. Mochten er nu of in de toekomst graafwerkzaamheden 

plaatsvinden beneden 170 cm –mv, dan zal verder onderzoek noodzakelijk zijn. Het is aan 

de gemeente als bevoegd gezag om op basis van de onderzoeksresultaten en het in het 

rapport opgenomen advies een selectiebesluit te nemen. Het archeologisch onderzoek is 

in de bijlagen van deze toelichting opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Noord-Holland 

 

Verder heeft Cultureel Erfgoed op 14 juli 2010 advies uitgebracht over het 

bouwvoornemen. Dit advies is in de bijlagen opgenomen. Zij adviseren de bouwlocatie vrij 

te geven voor bodemingrepen tot maximaal 1.30 – 2 meter onder het maaiveld. Voor 

diepere bodemingrepen wordt nader onderzoek geadviseerd. Omdat in het 

bouwvoornemen geen kelder is opgenomen zullen er in dit kader geen bodemingrepen 

dieper dan 1.30 – 2 meter plaatsvinden. 

 

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de aanwezige archeologische 

en cultuurhistorische situatie geen belemmering vormt voor het bouwvoornemen. 
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4.5. Ecologie 

 

Natuurbeschermingswet 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op circa 350 meter ten westen van Nieuwe 

Schulpweg 18. Het betreft het duingebied van de gemeente Bergen. Het bouwvoornemen 

dat met dit bestemmingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt betreft een 

verbouwing/uitbreiding van de bestaande woning en het slopen van enkele bijgebouwen in 

het bestaande bebouwingslint van de Nieuwe Schulpweg. Dit bouwvoornemen is van 

zodanig beperkte aard en omvang en ligt op zodanig grote afstand van het Natura 2000-

gebied dat op voorhand kan worden geconcludeerd dat dit van geen significante invloed 

zal zijn op dit nabij gelegen Natura 2000-gebied.  

 

Ecologische hoofdstructuur 

Het perceel Nieuwe Schulpweg 18 is niet gelegen in een gebied dat is aangewezen als 

rijks- of provinciale ecologische hoofdstructuur. De dichtstbijzijnde gebieden met deze 

status liggen rond het bebouwingslint van de Nieuwe Schulpweg. Deze gebieden vallen 

buiten het plangebied van dit bestemmingsplan. In tegenstelling tot Natura-2000 gebieden 

hebben de gebieden met de status van ecologische hoofdstructuur geen externe werking 

op aangrenzende percelen. Hoewel rond het perceel enkele EHS-gebieden liggen, zal het 

bouwvoornemen, gelet op de aard en beperkte omvang, ook feitelijk niet van invloed zijn 

op de omliggende ecologische hoofdstructuur.  

 

Flora en faunawet 

Het gehele perceel Nieuwe schulpweg 18 worden thans intensief gebruikt ten behoeve van 

de woonfunctie. De tuin is deels verhard en ingericht als siertuin en alle gebouwen worden 

gebruikt. Ook de te slopen bijgebouwen blijven tot het moment van sloop in gebruik. Op of 

in de nabijheid van het perceel bevinden zich geen omvangrijke bossages die als gevolg 

van het bouwvoornemen zullen moeten worden gekapt. Gelet op het intensieve 

woongebruik is de verwachting gerechtvaardigd dat zich op het perceel thans geen 

beschermde soorten bevinden. Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat 

voor het bouwvoornemen dat met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt geen 

ontheffing op grond van de Flora en faunawet noodzakelijk is.  

 

Op basis van een quickscan van de natuurwaarden op het perceel Nieuwe Schulpweg 18 

bevestigt ook de gemeentelijke ecoloog de eindconclusie dat er geen verstoring plaatsvindt 

van beschermde soorten of beschermde natuurgebieden. De quickscan is in de bijlagen 

opgenomen. 

 

4.6. Luchtkwaliteit 

 

Gezien de lage verkeersintensiteit op de maatgevende (doodlopende) weg Nieuwe 

Schulpweg, de afstand van circa 200 meter vanaf de provinciale weg N512, de ter plaatse 

aanwezige lage achtergrondconcentraties van de in het kader van de 'Wet luchtkwaliteit' te 

toetsen stoffen, en vanwege heft feit dat het aantal woningen gelijk blijft, kan worden 

geconcludeerd dat in de huidige situatie 2010 en de toekomstige situaties 2011 en 2021 

aan de in de 'Wet luchtkwaliteit' opgenomen normen wordt voldaan. Het bouwvoornemen 

(verbouw van één woning) valt binnen de grenzen van de regeling NIBM. Op basis hiervan 

kan worden gesteld dat het bouwplan niet in betekende mate bijdraagt aan de 

luchtverontreiniging. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er wordt voldaan aan 

de Wet luchtkwaliteit. Gezien het vorenstaande zijn er vanuit het oogpunt van de 

luchtkwaliteit geen belemmeringen om met dit bestemmingsplan het bouwvoornemen in dit 

gebied planologisch mogelijk te maken.  
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4.7. Externe veiligheid 

 

De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon- 

en leefomgeving door het beheersen van risico’s van industriële activiteiten met opslag 

en transport van gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat er te 

dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden.  

Raadpleging van de Risicokaart van de provincie Noord-Holland leert dat het perceel 

Nieuwe Schulpweg 18 niet in een risicocontour van een Bevi-inrichting ligt. Aspecten als 

externe veiligheid op grond van het Bevi zijn derhalve niet aan de orde. Er is ook 

gekeken naar eventuele routes van gevaarlijke stoffen. De provinciale weg N512 is geen 

aangewezen route voor gevaarlijke stoffen. Er liggen verder ook geen andere 

aangewezen routes voor gevaarlijke stoffen in de nabijheid van het perceel.  

In de nabijheid van het perceel liggen ook geen bovenlokale buisleidingen.  

 

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat aspecten van externe 

veiligheid geen belemmering vormen voor het bouwvoornemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment Risicokaart Noord-Holland 
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4.8.  Waterparagraaf 

 

Waterkwaliteit 

Het vuilwater van het perceel Nieuwe Schulpweg 18 is in de bestaande situatie 

aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. Het hemelwater vanaf de bebouwing wordt 

in de bestaande situatie op het oppervlakte water van de naastliggende sloot afgevoerd. 

Het hemelwater vanaf de verharding infiltreert in de naastliggende grond. In de nieuwe 

situatie, na realisatie van het bouwvoornemen, verandert deze situatie niet. Omdat het 

hemelwater vanaf de bebouwing op het oppervlaktewater wordt geloosd zal voor de goten 

en dakbedekking van de nieuwe bebouwing geen uitlogende materiaal worden toegepast.  

 

Watercompensatie. 

Na realisatie van het bouwvoornemen, met de bijbehorende sloop van 166 m2 aan 

bijgebouwen, zal de totale oppervlakte aan bebouwing en verharding aanzienlijk afnemen. 

Er wordt, in verband met het bouwplan geen oppervlaktewater op of nabij het perceel 

gedempt. Vanwege deze afname van het verhard oppervlak hoeft er geen compenserend 

water te worden gerealiseerd. 

 

Waterkering 

Het perceel Nieuwe Schulpweg 18 ligt niet in de invloedssfeer van een door het 

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

toepassing.  

 

Grondwater 

Voor de sloop van de bijgebouwen en verbouw van de woning hoeft geen bronbemaling te 

worden toegepast. Er worden geen kelders gebouwd of gesloopt en er wordt in verband 

met het bouwplan niet dieper dan 60 á 80 cm gegraven. Het bouwvoornemen is derhalve 

niet van invloed op het grondwater.  

 

Geconcludeerd kan worden dat het bouwvoornemen gelet op de aard en beperkte schaal 

niet van invloed is op de relevante wateraspecten. 
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 

 

 

5.1  Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de stedenbouwkundig gewenste 

ontwikkelingen juridisch zijn vertaald. Het bestemmingsplan is, naast deze toelichting, 

vervat in een verbeelding en in de regels. Er is gekozen voor een gedetailleerde 

bestemmingsregeling. 

 

5.2  Inleidende bepalingen 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van een aantal begrippen waarbij 

gevoelsmatig wel een beeld aanwezig is wat bedoeld wordt. Omdat het bestemmingsplan 

vooral een juridisch instrument is, is het van belang om begrippen exact af te bakenen. 

Daar waar een begrip niet juridisch genoeg bekend is in het algemeen spraakgebruik, 

bijvoorbeeld via de omschrijving in een woordenboek als Van Dale, wordt het begrip in dit 

artikel nader omschreven. 

 

Artikel 2 Wijze van meten 

Daar waar het in het algemeen spraakgebruik wel duidelijk is wat wordt bedoeld met 

bijvoorbeeld de hoogte van een gebouw, is het in juridische zin toch van belang om aan te 

geven dat daarbij gemeten moet worden vanaf het 'peil' tot het hoogste punt van het 

gebouw. Daarbij wordt het begrip 'peil' uitgelegd onder de begripsbepalingen. 

Over de wijze waarop in algemene zin 'gemeten' moet worden bestaat dus geen verschil 

van mening. 

 

5.3  Bestemmingsbepalingen 

 

Tuin 

De bestemming Tuin kent een zeer beperkte bouwmogelijkheid om het karakter van de 

hoofdbebouwing in relatie tot het straatbeeld te behouden. Deze gronden mogen niet in 

gebruik worden genomen als erf. Alleen erf- en perceelafscheidingen en andere 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een hoogte van 1 m, zijn hier toegestaan. 

Paardenbakken zijn uitgesloten. Wel zijn er mogelijkheden voor hogere erf- en 

terreinafscheidingen (tot 2 m). Bovendien is er een ontheffingsmogelijkheid opgenomen 

voor aan- en uitbouwen binnen de bestemming Tuin (bijvoorbeeld in de vorm van erkers en 

serres).  

 

Wonen  

De woning met de daarbij behorende aan/uit- en bijgebouwen dient binnen het op de 

bestemmingsverbeelding aangegeven bouwvlak of op het erf te worden gerealiseerd. De 

maximale goot en bouwhoogten voor de hoofdgebouwen zijn aangegeven op de 

verbeelding. Erven komen voor bij alle woningtypes maar zijn niet als zodanig meer 

bestemd. Het erf zijn alle gronden behorende bij de woning voor zover bestemd als W. Het 

erf mag worden bebouwd tot een maximum van 50 m². De inhoud van de woning is 

maximaal 650 m3.  
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Gebruik 

De hoofdfunctie van woningen en woongebouwen is de bewoning door één gezin per 

eenheid. Daarnaast worden woningen in toenemende mate gebruikt als bakermat voor de 

vestiging en of de uitoefening van een beroep of bedrijf. Traditioneel zijn het de 

zogenaamde vrije beroepen waarbij een aangepast gedeelte van de woning voor de 

uitoefening van dat beroep wordt gebruikt.  

De praktijk leert evenwel dat woningen ook worden gebruikt voor een bonte verzameling 

van andere beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten zoals opticiens, 

verzekeringsagentschappen, kap- en schoonheidssalons, hondentrimsalons en dergelijke. 

Uit de jurisprudentie blijkt dat de Raad van State een strikte scheiding aanbrengt tussen 

vrije beroepen en andere beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten. Vrije beroepen worden, 

omdat ze van oudsher vanuit de woning worden beoefend, geacht onder de bestemming 

wonen te vallen. De overige beroepen worden doorgaans uitgeoefend op specifiek 

daarvoor aangewezen locaties. Deze specifieke vestigingsomstandigheden maken dat de 

vestiging van overige beroepen en bedrijven in woningen in strijd is met de bestemming 

wonen. De vestiging van overige beroepen en bedrijven in woningen is toegestaan, zolang 

er geen sprake van overlast is en de woning in overwegende mate als woning wordt 

gebruikt. In de gebruiksregels zijn de voorwaarden waaronder vestiging van een beroep en 

of bedrijf in een woning is toestaan, opgenomen.  

Per bestemming is het strijdig gebruik geregeld. Dit is gedaan, omdat de voorschriften 

gekoppeld zijn aan het bestemmingsvlak op de digitale verbeelding. Door het aanklikken 

van het vlak krijgt de gebruiker het hele op het vlak betrekking hebbende voorschrift te 

zien. 

 

5.4  Algemene bepalingen 

 

Anti-Dubbeltelbepaling 

In de voorschriften is een juridisch waterdichte definitie opgenomen, waarvan bij het lezen 

ervan niet meteen duidelijk is wat de achtergrond van die definitie is. In 'gewoon' 

Nederlands wordt bedoeld, dat er na het volledig benutten van bouwmogelijkheden van 

een erf, er niet door het vervolgens verkleinen van de erfoppervlakte, vanwege de 

verschuiving van de erfgrens, daarop een nieuwe c.q. grotere bouwmogelijkheid voor een 

naburig erf ontstaat. Met de dubbeltelbepaling wordt voorkomen dat met gebruikmaking 

van privaatrechtelijke overeenkomsten, de publiekrechtelijke regels worden ondergraven. 

 

Overgangsbepalingen 

Overgangsbepalingen zijn van toepassing op situaties (gebruik) die op het moment van het 

van kracht worden van dit bestemmingsplan van het nieuwe plan afwijken, dan wel op 

basis van een geldige bouwvergunning nog gebouwd mogen worden (bouwwerken). Met 

deze overgangsregels wordt duidelijk dat die afwijking toegestaan is, maar wel begrensd is 

tot de bestaande afwijking. Dus de bestaande afwijking qua gebruik mag niet vergroot 

worden en het bouwwerk mag alleen maar goed onderhouden worden en niet volledig 

worden herbouwd. 

Het overgangsrecht is nadrukkelijk niet bedoeld voor bouwwerken die een gebruik kennen 

dat onrechtmatig is op het moment van het van kracht worden van dit bestemmingsplan. 

Het is onmogelijk om alle eventuele strijdigheden tijdig te ontdekken. Om die strijdigheden 

uit te sluiten van het legaliserende effect van de overgangsbepalingen, wordt deze 

categorie nadrukkelijk uitgesloten van overgangsrecht. 

Ten behoeve van de bestuurlijke zorgvuldigheid en om in te kunnen spelen op praktische 

situaties, kennen de overgangsbepalingen ook een ontheffingmogelijkheid. 

 

Slotbepaling 

Dit artikel geeft aan op welke wijze dit bestemmingsplan kan worden aangehaald 
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6. UITVOERBAARHEID 

 

 

6.1.  Maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan 

 

De initiatiefnemer heeft zijn bouwvoornemen besproken met de direct betrokkenen en 

aanwonenden. Zij hebben in dit vooroverleg geen bezwaar geuit tegen het 

bouwvoornemen.  

De resultaten van het Overleg en inspraak worden in een later stadium in het 

bestemmingsplan verwerkt. 

 

6.2. Economische uitvoerbaarheid van het plan  

 

De huidige eigenaar zal voor eigen rekening en risico de bijgebouwen slopen en de 

verbouwing van de woning realiseren. Het bouwplan is voor de gemeente Bergen 

economisch uitvoerbaar omdat bij de realisering van dit bouwplan geen gemeentelijke 

gronden of eigendommen rechtsreeks betrokken zijn, zij geen financieel risico loopt en, 

behoudens de behandeling van de vergunningaanvragen waar legeskosten voor worden 

betaald, geen voor verhaal in aanmerking komende kosten maakt. Verder zal de 

gemeente, voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan, een 

planschadeverhaalsovereenkomst sluiten met de initiatiefnemer waarmee het 

planschaderisico voor de gemeente is afgedekt.. 

 

   

 


