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1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    
 

In opdracht van Plannl.nl uit Purmerend is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de beoogde 

nieuwe locatie van het groenonderkomen van Gemeentewerken van de gemeente Castricum aan De 

Bloemen 67 in Castricum. H et onderzoek is uitgevoerd door BuroDB uit Franeker in samenwerking 

met het GeluidBuro uit H aarlem, 

 

H et akoestisch onderzoek is uitgevoerd om te bepalen welke geluidsniveaus in de omgeving optre-

den als gevolg van de activiteiten van de inrichting. De te verwachten geluidsniveaus zijn berekend 

ter plaatse van de dichtst b ij de locatie gelegen woningen aan de M argaret K rophollerlaan en de 

middelbare school aan De Bloemen.  

 

Voor de nieuwe locatie van het groenonderkomen wordt een uitgebreide voorbereidingsprocedure 

ten behoeve van een omgevingsvergunning gevolgd. O m die reden is vooral een beoordeling uitge-

voerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Voorliggend akoestisch rapport is een verslag van de bevindingen. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit rapport zijn de bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten beschreven. 

In hoofdstuk 3 volgt de beschrijving van de resultaten van het onderzoek en de beoordeling daarvan. 

Tot slot zijn in hoofdstuk 4 de conclusies van het onderzoek beschreven. 
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2222 U itgangspuntenU itgangspuntenU itgangspuntenU itgangspunten
 

2.12.12.12.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

H et groenonderkomen van Gemee

realiseren. De nieuwe locatie is voorzien aan De Bloemen 67 te Castricum. H iervoor dient het b

stemmingsplan te worden herzien.

 

Vanwege de ligging van het groenonderkomen op korte afstand van woni

school, is in het kader van de bestemmingsplanprocedure een akoestisch onderzoek nodig. O ver

gens ligt de locatie ook op korte afstand van tennisbanen en een tennishal.

 

M et het akoestisch onderzoek dient de te verwachten geluid

gebracht te worden. Tevens dient te worden aangetoond dat de (overigens kleinschalige) bedrijfsa

tiviteiten die b ij het groenonderkomen worden uitgevoerd,  voldoen aan de richtwaarden voor een 

goede ruimtelijke ordening.  

Verder is het initiatief tevens alvast getoetst aan de wettelijke grenswaarden van het Activiteitenb

sluit, waar de activiteiten van het groenonderkomen formeel onder vallen.

 

In figuur 2.1 is de nieuwe locatie van het groenonderkomen weergegeven. 

 

Figuur 2.1: Nieuwe locatie groenonderkom en gem eente Castricum
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U itgangspuntenU itgangspuntenU itgangspuntenU itgangspunten    

H et groenonderkomen van Gemeentewerken van de gemeente Castricum wil een nieuwe locatie 

realiseren. De nieuwe locatie is voorzien aan De Bloemen 67 te Castricum. H iervoor dient het b

stemmingsplan te worden herzien. 

Vanwege de ligging van het groenonderkomen op korte afstand van woningen en een middelbare 

school, is in het kader van de bestemmingsplanprocedure een akoestisch onderzoek nodig. O ver

gens ligt de locatie ook op korte afstand van tennisbanen en een tennishal. 

M et het akoestisch onderzoek dient de te verwachten geluidsuitstraling naar de omgeving in beeld 

gebracht te worden. Tevens dient te worden aangetoond dat de (overigens kleinschalige) bedrijfsa

tiviteiten die b ij het groenonderkomen worden uitgevoerd,  voldoen aan de richtwaarden voor een 

 

Verder is het initiatief tevens alvast getoetst aan de wettelijke grenswaarden van het Activiteitenb

sluit, waar de activiteiten van het groenonderkomen formeel onder vallen. 

In figuur 2.1 is de nieuwe locatie van het groenonderkomen weergegeven.  

Figuur 2.1: Nieuwe locatie groenonderkom en gem eente Castricum  (bron foto: GoogleMaps) 

2

ntewerken van de gemeente Castricum wil een nieuwe locatie 

realiseren. De nieuwe locatie is voorzien aan De Bloemen 67 te Castricum. H iervoor dient het be-

ngen en een middelbare 

school, is in het kader van de bestemmingsplanprocedure een akoestisch onderzoek nodig. O veri-

traling naar de omgeving in beeld 

gebracht te worden. Tevens dient te worden aangetoond dat de (overigens kleinschalige) bedrijfsac-

tiviteiten die b ij het groenonderkomen worden uitgevoerd,  voldoen aan de richtwaarden voor een 

Verder is het initiatief tevens alvast getoetst aan de wettelijke grenswaarden van het Activiteitenbe-
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2.22.22.22.2 ToetsingToetsingToetsingToetsing    

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordeningBeoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordeningBeoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordeningBeoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening    

Indien er sprake is van een wijziging van het bestemmingsplan, dient een beoordeling plaats te vin-

den op basis van een goede ruimtelijke ordening. Dit komt er kort gezegd op neer, dat dient te wor-

den nagegaan of met een voorgenomen initiatief de kans op hinder toeneemt. 

 

De basis hiervoor is doorgaans de VNG-uitgave ‘bedrijven en milieuzonering’. In deze uitgave van de 

VNG worden handreikingen gegeven op basis waarvan de beoordeling kan plaatsvinden. Aan de 

hand van richtafstanden wordt voor elke milieucategorie of bedrijfsactiviteit aangegeven in hoeverre 

hinder is te verwachten.  

 

O verigens dient te worden bedacht dat de in de uitgave genoemde afstanden slechts een indicatie 

zijn voor de beoordeling. In bestaande situaties waar gevoelige objecten (woningen) op korte afstand 

van een bedrijf zijn gelegen, kan een beoordeling van een nieuwe activiteit op  basis van de richtaf-

standen, b ij een rigide toepassing, nieuwe initiatieven onmogelijk maken. H et tegenstrijdige is dat er 

vaak wel wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden van het Activiteitenbesluit. Dit komt omdat in 

het Activiteitenbesluit bepaalde activiteiten zijn uitgezonderd van toetsing aan de grenswaarden, in 

dit geval b ijvoorbeeld het stemgeluid van bezoekers. Theoretisch echter kunnen deze activiteiten en 

geluiden hinder geven, hoewel dit in de dagperiode niet waarschijnlijk is, als er aan de grenswaarden 

wordt voldaan. 

 

Ervan uitgaande dat het groenonderkomen een categorie 2 inrichting is, geldt een richtafstand van 30 

meter die in acht moet worden gehouden tot gevoelige bestemmingen (zoals een woning). De richt-

waarde voor de geluidsbelasting die hierb ij geldt bedraagt 45 dB(A). Voor het maximale geluids-

niveau geldt een richtwaarde die 20 dB boven de richtwaarde voor het langtijdgemiddelde beoorde-

lingsniveau ligt. O pgemerkt wordt dat het hier wel om etmaalwaarden gaat. 

 

Als hier niet aan kan worden voldaan, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. In deze situatie be-

draagt de afstand tot de dichtst b ij gelegen woning ca. 20 meter. H iermee wordt niet voldaan aan de 

richtafstand. H ierdoor is tenminste een akoestisch onderzoek noodzakelijk waarmee een beoordeling 

in het kader van de  goede ruimtelijke ordening  wordt uitgevoerd. 

 

Tot slot wordt nog vermeld dat de richtwaarde van 45 dB(A) volgens de VNG-uitgave ‘bedrijven en 

milieuzonering’ mag worden verhoogd tot 50 dB(A) als er sprake is van een zekere functiemenging 

(wonen, werken). O p  deze locatie van het groenonderkomen is daar sprake van. De locatie bevindt 

zich nab ij tennisbanen en een tennishal, een sporthal en een middelbare school. Als gevolg hiervan is 

er in de omgeving naar verwachting een hoger achtergrondniveau van het omgevingsgeluid, hetgeen 

een richtwaarde van 50 dB(A) rechtvaardigt (maximale geluidniveau 70 dB(A)). 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2 ActiviteitenbesluitActiviteitenbesluitActiviteitenbesluitActiviteitenbesluit    

De activiteiten van het groenonderkomen vallen onder het zogenaamde ‘Activiteitenbesluit milieube-

heer’. In dit rapport zijn alleen de meest relevante (akoestische) onderdelen uit het Activiteitenbesluit 

weergegeven. M eer informatie over de wet- en regelgeving is te vinden op de website van het minis-

terie van Infrastructuur en M ilieu en op de website van K enniscentrum Infomil. 

 

In het Activiteitenbesluit staan onder andere de geluidsnormen die van toepassing zijn. Er zijn grens-

waarden voor het gemiddelde geluid (LAr,LT) en voor p iekgeluiden (LAmax). De hoogte van de grens-

waarde is afhankelijk van het tijdstip  waarop de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. 

 

Er is een onderverdeling gemaakt van het etmaal in dag, avond en nacht. In de onderstaande tabel 

zijn de geluidsnormen weergegeven. 

 

Plaats waar de geluidnorm geldtPlaats waar de geluidnorm geldtPlaats waar de geluidnorm geldtPlaats waar de geluidnorm geldt    

DagDagDagDag    

07.00 07.00 07.00 07.00 ––––    19.0019.0019.0019.00    

AvondAvondAvondAvond    

19.00 19.00 19.00 19.00 ––––    23.0023.0023.0023.00    

NachtNachtNachtNacht    

23.00 23.00 23.00 23.00 ––––    07.0007.0007.0007.00    

LLLLAr,LTAr,LTAr,LTAr,LT    LLLLAmaxAmaxAmaxAmax    LLLLAr,LTAr,LTAr,LTAr,LT    LLLLAmaxAmaxAmaxAmax    LLLLAr,LTAr,LTAr,LTAr,LT    LLLLAmaxAmaxAmaxAmax    

O p  de gevel van een geluidsgevoelig  

gebouw  
50 70 45 65 40 60 

Tabel 2.1: De geluidsnorm en uit het Activiteitenbesluit, in dB(A) 

    

 

Enkele belangrijke aandachtspunten    

• De geluidnorm voor p iekgeluiden is in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur) niet van toepassing op 

laden en lossen (inclusief aanverwante activiteiten  zoals dichtslaan van deuren, starten, ma-

noeuvreren en aan- of afrijden van voertuigen); 

• De gemeente heeft een zekere bevoegdheid, met een zogenaamd maatwerkvoorschrift, afwij-

kende geluidnormen en aanvullende (gedrag)regels op te leggen, b ijvoorbeeld omdat er sprake 

is van een zeer rustige omgeving die lagere grenswaarden rechtvaardigt. 

 

 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Indirecte hinderIndirecte hinderIndirecte hinderIndirecte hinder    

De aanwezigheid van het groenonderkomen veroorzaakt verkeersbewegingen over de K orte Bra-

kersweg en eventueel De Bloemen. Deze verkeersaantrekkende werking veroorzaakt mogelijk de 

zogenaamde indirecte hinder.  

 

Voor indirecte hinder geldt een voorkeurswaarde van 50 dB(A) ter plaatse van geluidsgevoelige be-

stemmingen. Voor de nieuwe locatie geldt ook dat naast dat medewerkers met de personenauto of 

fiets komen. Dit is akoestisch niet relevant. 
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2.32.32.32.3 R ep resentatieve bedrijfssituatieR ep resentatieve bedrijfssituatieR ep resentatieve bedrijfssituatieR ep resentatieve bedrijfssituatie    

2.3.12.3.12.3.12.3.1 BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving    

De R epresentatieve bedrijfssituatie (R BS) dient, overeenkomstig de ‘H andreiking industrielawaai en 

vergunningverlening’, ministerie van VR O M  van oktober 1998, betrekking te hebben op een voor de 

geluiduitstraling kenmerkende bedrijfsvoering b ij volledige capaciteit van de inrichting. In de regel 

wordt dit voor het akoestisch onderzoek vertaald als de meest geluidsbelastende bedrijfssituatie, die 

zich meer dan 12 dagen per jaar voordoet. De situatie die zich 12 maal per jaar of minder voordoet 

wordt de ‘incidentele bedrijfssituatie’ (IBS) genoemd. Er is b ij de groenonderkomen geen onderscheid 

gemaakt in bedrijfssituaties met een incidenteel karakter. 

 

De beschreven RBS is gebaseerd op een aanname op basis van ervaring van vergelijkbare bedrij-

ven. 

 

H et groenonderkomen bestaat uit een stallingsruimte/werkplaats met 2 overheaddeuren, een maga-

zijn, enkele kleedruimten, een kantoor en een kantine. Er worden in beperkte mate (be-

drijfs)activiteiten uitgevoerd zoals kleinschalig onderhoud aan materieel, schoonmaken van materieel 

op de wasplaats en enkele laad- en losactiviteiten. In de werkplaats bevindt zich tevens een werk-

bank waar met handgereedschap kleine reparaties worden verricht. 

 

De werktijden zijn in principe van 7.30 – 16.00 uur, uitgaande van een 8-urige werkdag. 

 

Verder is uitgegaan van een afzuigunit (ventilator airco en/ of afzuiging) die op het dak van het ge-

bouw is geïnstalleerd. Deze is effectief 9 uur in bedrijf. Er is in de werkplaats sprake van 2 overhead-

deuren. Deze kunnen in de zomer open staan.  

 

De akoestisch relevante activiteiten in de werkplaats zijn bescheiden (kleinschalige onderhoudswerk-

zaamheden). U itgegaan is van maximaal 1 uur akoestisch relevante activiteiten (onderhoud, metaal-

bewerking) waarbij de deuren open kunnen staan en er via de open deuren geluid naar buiten komt. 

Er is daarb ij uitgegaan van een inpandig geluidsniveau van 78 dB(A) en een maximaal geluidsniveau 

van 93 dB(A). 

 

In het dak van het gebouw zijn 2 daklichten aanwezig. Deze hebben, vanwege de beperkte isolatie 

(in vergelijking met de rest van het gebouw) eveneens een zekere akoestische relevantie indien er 

akoestisch relevante werkzaamheden in de werkplaats worden uitgevoerd gedurende 1 uur.  

 

Verder is er een wasplaats naast het groenonderkomen voorzien. H ier wordt materieel gedurende 

maximaal 30 minuten per dag schoongespoten met behulp van een hogedrukspuit. 

 

Eventuele laad- en losactiviteiten worden handmatig uitgevoerd. Soms wordt gedurende 10 minuten 

gebruik gemaakt van een eigen kraan op de vrachtwagen. Deze werkt op het stationair draaien van 

de vrachtwagenmotor. 
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In figuur 2.2 is een impressie gegeven van de 

men. 

 

Figuur 2.2: Indeling groenonderkom en De Bloem en 67, begane grond en verdieping

 

 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 Akoestische uitgangspunten rep resentatieve bedrijfssituatieAkoestische uitgangspunten rep resentatieve bedrijfssituatieAkoestische uitgangspunten rep resentatieve bedrijfssituatieAkoestische uitgangspunten rep resentatieve bedrijfssituatie

In tabel 2.2 zijn de akoestische gegevens van de hier

Brongegevens zijn gebaseerd op kentallen en meetgegevens uit het bronnen meetbestand van het 

GeluidBuro in vergelijkbare situaties.

 

     

GeluidGeluidGeluidGeluidssssb ronnenb ronnenb ronnenb ronnen    

W erkplaats inpandig geluidsniveau akoestisch relevant

O verheaddeuren open akoestisch relevant

W asplaats hogedruk 

Laden en lossen vrachtwagenkraan

Installatie dak (airco en/ of afzuig)

Lichtstraten akoestisch relevante werkzaamheden

1) P iekbron niet relevant ten opzichte van andere piekbronnen

Tabel 2.2: Uitgangspunten geluid

 

 

2.3.32.3.32.3.32.3.3 Indirecte hinderIndirecte hinderIndirecte hinderIndirecte hinder

In tabel 2.3 zijn de verkeersbewegingen op 

wezigheid van het nieuwe groenonderkomen. H et gaat hier vooral om bestelauto’s met bak en enkele 

kleine vrachtwagens. 

 

    

M ob iele geluidM ob iele geluidM ob iele geluidM ob iele geluidssssb ronnen b ronnen b ronnen b ronnen     

Bestelauto’s totaal  

Vrachtwagens klein 

Tabel 2.3: M obiele bronnen groenonderkom en

Nieuw groenonderkomen Gemeentewerken Castricum, Akoestisch onderzoek 

In figuur 2.2 is een impressie gegeven van de indeling van de nieuwe locatie van het groe

Figuur 2.2: Indeling groenonderkom en De Bloem en 67, begane grond en verdieping 

Akoestische uitgangspunten rep resentatieve bedrijfssituatieAkoestische uitgangspunten rep resentatieve bedrijfssituatieAkoestische uitgangspunten rep resentatieve bedrijfssituatieAkoestische uitgangspunten rep resentatieve bedrijfssituatie    

zijn de akoestische gegevens van de hiervoor beschreven bedrijfssituatie

Brongegevens zijn gebaseerd op kentallen en meetgegevens uit het bronnen meetbestand van het 

GeluidBuro in vergelijkbare situaties. 

Bronvermogen in dB(A)Bronvermogen in dB(A)Bronvermogen in dB(A)Bronvermogen in dB(A)    

LLLLW rW rW rW r/ L/ L/ L/ LW AmaxW AmaxW AmaxW Amax DagDagDagDag

niveau akoestisch relevant 78/ 93 

O verheaddeuren open akoestisch relevant 87/ 102 0,25

97/ 1) 

Laden en lossen vrachtwagenkraan 94/ 107 0,166

Installatie dak (airco en/ of afzuig) 77 

akoestisch relevante werkzaamheden 63/ 1) 

P iekbron niet relevant ten opzichte van andere piekbronnen 

Tabel 2.2: Uitgangspunten geluidsbronnen groenonderkom en De Bloem en 67 

Indirecte hinderIndirecte hinderIndirecte hinderIndirecte hinder    

zijn de verkeersbewegingen op K ortebrakersweg weergegeven tengevolge van de aa

groenonderkomen. H et gaat hier vooral om bestelauto’s met bak en enkele 

    DagDagDagDag    AvondAvondAvondAvond    

LLLLW rW rW rW r    AantalAantalAantalAantal    AantalAantalAantalAantal    

96 10 - 

101 6 - 

groenonderkom en 

6

indeling van de nieuwe locatie van het groenonderko-

 

    

beschreven bedrijfssituatie(s) samengevat. 

Brongegevens zijn gebaseerd op kentallen en meetgegevens uit het bronnen meetbestand van het 

Bedrijfstijd in urenBedrijfstijd in urenBedrijfstijd in urenBedrijfstijd in uren    

DagDagDagDag    AvondAvondAvondAvond    NachtNachtNachtNacht    

1 - - 

0,25 - - 

0,5 - - 

0,166 - - 

8 - - 

1 - - 

K ortebrakersweg weergegeven tengevolge van de aan-

groenonderkomen. H et gaat hier vooral om bestelauto’s met bak en enkele 

NachtNachtNachtNacht    

AantalAantalAantalAantal    

- 

- 
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De gemiddelde rijsnelheid op de K ortebrakersweg bedraagt 20 km/uur en er is uitgegaan van de 

situatie dat alle verkeersbewegingen via de 

tie, kortste afstand tot woningen).

 

 

2.42.42.42.4 M eetM eetM eetM eet----    en rekenmethodeen rekenmethodeen rekenmethodeen rekenmethode

Ten behoeve van het onderzoek is een 

rekenprogramma Geomilieu (versie 

aan de M argaret K rophollerlaan en de school aan De Bloemen.

 

De geluidsniveaus zijn berekend op een hoogte van 2, 5 en 8 meter 

van de genoemde woning. De bodemfactor (B

tisch half absorberend/ reflecterend. W egen en parkeerplaatsen zijn als akoestisch reflecterend ing

voerd (Bf =  0,0). 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de ‘H andleiding meten en rekenen industrielawaai’, M in

rie van VR O M , 1999 (H M R I). 

 

Figuur 2.3: 3D-im pressie van het rekenmodel

 

 

In b ijlage A van dit rapport is een illustratie van de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. 

In b ijlage B is de invoer van de diverse parameters opgenomen. In b ijlage C zijn de rekenresultaten 

gepresenteerd en in b ijlage D zijn de inpandige geluid

lichtstraten en de overheaddeuren
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De gemiddelde rijsnelheid op de K ortebrakersweg bedraagt 20 km/uur en er is uitgegaan van de 

situatie dat alle verkeersbewegingen via de K ortebrakersweg komen en vertrekken (worst case situ

tie, kortste afstand tot woningen). 

en rekenmethodeen rekenmethodeen rekenmethodeen rekenmethode    

Ten behoeve van het onderzoek is een akoestisch rekenmodel opgesteld met het industrielawaai 

eu (versie 2.61). H iermee zijn de geluidsniveaus berekend b ij de woningen 

aan de M argaret K rophollerlaan en de school aan De Bloemen. 

niveaus zijn berekend op een hoogte van 2, 5 en 8 meter boven maaiveldniveau 

van de genoemde woning. De bodemfactor (Bf) van het rekenmodel is gesteld op 0,5 zijnde akoe

tisch half absorberend/ reflecterend. W egen en parkeerplaatsen zijn als akoestisch reflecterend ing

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de ‘H andleiding meten en rekenen industrielawaai’, M in

rie van VR O M , 1999 (H M R I). In figuur 2.3 is een 3D weergave van het rekenmodel 

im pressie van het rekenmodel 

is een illustratie van de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. 

In b ijlage B is de invoer van de diverse parameters opgenomen. In b ijlage C zijn de rekenresultaten 

b ijlage D zijn de inpandige geluidsniveaus uitgewerkt tot bronver

lichtstraten en de overheaddeuren. 

  

7

De gemiddelde rijsnelheid op de K ortebrakersweg bedraagt 20 km/uur en er is uitgegaan van de 

K ortebrakersweg komen en vertrekken (worst case situa-

akoestisch rekenmodel opgesteld met het industrielawaai 

niveaus berekend b ij de woningen 

boven maaiveldniveau ter plaatse 

t rekenmodel is gesteld op 0,5 zijnde akoes-

tisch half absorberend/ reflecterend. W egen en parkeerplaatsen zijn als akoestisch reflecterend inge-

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de ‘H andleiding meten en rekenen industrielawaai’, M iniste-

 opgenomen. 

 

is een illustratie van de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. 

In b ijlage B is de invoer van de diverse parameters opgenomen. In b ijlage C zijn de rekenresultaten 

niveaus uitgewerkt tot bronvermogens voor de 
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3333 R ekenresultaten en beoordelingR ekenresultaten en beoordelingR ekenresultaten en beoordelingR ekenresultaten en beoordeling    
 

3.13.13.13.1 R ep resentatieve bedrijfssituatieR ep resentatieve bedrijfssituatieR ep resentatieve bedrijfssituatieR ep resentatieve bedrijfssituatie    

In tabel 3.1 zijn de berekende geluidsniveaus weergegeven ter plaatse van de woningen en de 

school. O mdat het groenonderkomen alleen overdag in gebruik is, hebben de gepresenteerde ge-

luidsniveaus betrekking op de dagperiode. 

 

Dagperiode: 07.00 Dagperiode: 07.00 Dagperiode: 07.00 Dagperiode: 07.00 ––––    19.00 uur19.00 uur19.00 uur19.00 uur    Langtijdgemiddeld (LLangtijdgemiddeld (LLangtijdgemiddeld (LLangtijdgemiddeld (LAr,LTAr,LTAr,LTAr,LT))))    M aximaal geluidniveauM aximaal geluidniveauM aximaal geluidniveauM aximaal geluidniveau    

R ekenpuntR ekenpuntR ekenpuntR ekenpunt    H  =  2mH  =  2mH  =  2mH  =  2m    H  =  5mH  =  5mH  =  5mH  =  5m    H  =  8mH  =  8mH  =  8mH  =  8m    H  =  2mH  =  2mH  =  2mH  =  2m    H  =  5mH  =  5mH  =  5mH  =  5m    H  =  8mH  =  8mH  =  8mH  =  8m    

Sch1 M iddelbare school 45 45 45 64 66 66 

W 1 M argaret K rophollerlaan 48 48 48 70 70 69 

W 2 M argaret K rophollerlaan 35 35 36 56 57 57 

W 3 M argaret K rophollerlaan 19 22 21 41 43 41 

W 4 M argaret K rophollerlaan 21 23 26 42 43 46 

Tabel 3.1: Berekende geluidsniveaus in dB(A) dagperiode 

 

 

De belangrijkste geluidbron in de dagperiode is hogedrukreiniger op  de wasplaats. H et maximale 

geluidsniveau wordt voornamelijk veroorzaakt door eventuele laad- en losactiviteiten, dichtslaande 

portieren of een optrekkende vrachtwagen. 

 

 

3.23.23.23.2 Indirecte hinderIndirecte hinderIndirecte hinderIndirecte hinder    

In tabel 3.2 zijn de berekende geluidsniveaus weergegeven tengevolge van de verkeersaantrekkende 

werking van het groenonderkomen. 

 

Dagperiode: 07.00 Dagperiode: 07.00 Dagperiode: 07.00 Dagperiode: 07.00 ––––    19.00 uur19.00 uur19.00 uur19.00 uur    Langtijdgemiddeld (LLangtijdgemiddeld (LLangtijdgemiddeld (LLangtijdgemiddeld (LAr,LTAr,LTAr,LTAr,LT))))    

R ekenpuntR ekenpuntR ekenpuntR ekenpunt    H  =  2mH  =  2mH  =  2mH  =  2m    H  =  5mH  =  5mH  =  5mH  =  5m    H  =  8mH  =  8mH  =  8mH  =  8m    

Sch1 M iddelbare school 38 38 38 

W 1 M argaret K rophollerlaan 37 37 37 

W 2 M argaret K rophollerlaan 38 39 39 

W 3 M argaret K rophollerlaan 42 42 42 

W 4 M argaret K rophollerlaan 45 44 43 

Tabel 3.2: Berekende geluidsniveaus indirecte hinder in dB(A) 

 

 

3.33.33.33.3 BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling    

U it tabel 3.1 volgt dat de berekende geluidsniveaus ter plaatse van de school en de woningen  vol-

doen aan de richtwaarden van 50 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 70 dB(A) 

voor het maximale geluidsniveau. H iermee wordt ook voldaan aan de grenswaarden van het Activitei-

tenbesluit. 
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Voor de school en de meeste woningen wordt ook nog voldaan aan een geluidsniveau van 45 dB(A). 

Tengevolge van het gebruik van de wasplaats met een hogedrukreiniger zullen bij woningen die op 

de kortste afstand hiervan liggen, iets hogere geluidniveaus op de gevel optreden. 

 

O ok wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeurswaarde van 50 dB(A) die geldt voor indirecte hinder 

(tabel 3.2).  

 

H et karakter van de omgeving (maatschappelijke doeleinden, school en sportaccommodaties) recht-

vaardigt een richtwaarde van 50 dB(A). Geluidniveaus als gevolg van een initiatief die beneden deze 

waarde blijven zullen naar verwachting geen hinder in de omgeving opleveren. 

 

Indien het bevoegd gezag het wenselijk acht een richtwaarde van 45 dB(A) te hanteren, dient langs 

de wasplaats een geluidsscherm te worden geplaatst van minimaal 2 meter hoogte. Daarmee zal voor 

alle woningen het geluidsniveau 45 dB(A) of lager zijn. 
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4444 ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    
 

Voor de nieuwe locatie van het nieuw te realiseren groenonderkomen aan De Bloemen 67 in Castri-

cum is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van een uitgebreide voorbereidingsproce-

dure ten behoeve van een omgevingsvergunning. O nderzocht is welke geluidsniveaus er optreden ter 

plaatse van de nab ij de locatie gelegen school en woningen.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de akoestische invloed van het groenonderkomen tamelijk beperkt is. 

Er wordt voldaan aan de richt- en grenswaarden die gelden ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening alsmede het Activiteitenbesluit.  

 

De akoestische invloed van de verkeersaantrekkende werking is marginaal en ligt ruim onder de 

voorkeurswaarde van 50 dB(A). 

 

H et karakter van de omgeving (maatschappelijke doeleinden, school en sportaccommodaties) recht-

vaardigt een richtwaarde van 50 dB(A). Geluidsniveaus als gevolg van een initiatief die beneden deze 

waarde blijven zullen naar verwachting geen hinder in de omgeving opleveren. 

 

Dientengevolge kan gesteld worden dat er vanuit oogpunt van geluid geen belemmering is ten aan-

zien van de realisatie van het groenonderkomen op de locatie aan De Bloemen 67. Als zodanig is er 

sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
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InvoergegevensB1

Puntbronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm

rbs          11           2 14:32, 10 feb 2015 hd was hogedrukreiniger spoelplaats [1,0 meter] Punt
rbs          12           2 11:22, 10 feb 2015 afzuig afzuiging airco e.d. Punt
rbs          13           2 11:50, 10 feb 2015 deur1 open deur werkzaamheden Punt
rbs          14           2 11:50, 10 feb 2015 deur2 open deur werkzaamheden Punt
rbs          15           2 11:22, 10 feb 2015 lichtstr1 Lichtstraat werkzaamheden 78 binnen Punt

rbs          16           2 11:22, 10 feb 2015 lichtstr2 Lichtstraat werkzaamheden 78 binnen Punt
rbs          30           2 14:28, 10 feb 2015 lalo1 Vrw lalo eigen kraan stationair Punt
Lmax          26           3 15:32, 10 feb 2015 MX1 Lmax bv lalo of of vrw Punt
Lmax          27           3 15:32, 10 feb 2015 MX2 Lmax bv lalo of vrw Punt
Lmax          28           3 15:31, 10 feb 2015 MX3 Lmax bv lalo  of vrw Punt

Lmax          29           3 11:51, 10 feb 2015 deurMX Lmax: open deur werkzaamheden bv hameren Punt
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InvoergegevensB1

Puntbronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef.

rbs     107514,62     507240,76     1,00      1,00      0,00 Eigen waarde
rbs     107500,20     507245,15     1,00      1,00      7,00 Relatief aan onderliggend item
rbs     107508,86     507247,87     2,70      2,70      0,00 Relatief aan onderliggend item
rbs     107512,01     507246,01     2,70      2,70      0,00 Relatief aan onderliggend item
rbs     107509,36     507240,27     0,10      0,10      7,00 Relatief aan onderliggend item

rbs     107506,78     507241,42     0,10      0,10      7,00 Relatief aan onderliggend item
rbs     107513,79     507251,14     1,50      1,50      0,00 Eigen waarde
Lmax     107511,84     507236,38     0,00      0,00      0,00 Relatief
Lmax     107512,14     507251,42     0,00      0,00      0,00 Relatief
Lmax     107520,13     507241,47     0,00      0,00      0,00 Relatief

Lmax     107512,35     507245,90     2,70      2,70      0,00 Relatief aan onderliggend item
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InvoergegevensB1

Puntbronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D)

rbs Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --   4,169 -- --  13,80
rbs Normale puntbron   0,00 360,00  8,002 -- --  66,681 -- --   1,76
rbs Uitstralende gevel   0,00 360,00  1,000 -- --   8,337 -- --  10,79
rbs Uitstralende gevel   0,00 360,00  1,000 -- --   8,337 -- --  10,79
rbs Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  1,000 -- --   8,337 -- --  10,79

rbs Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  1,000 -- --   8,337 -- --  10,79
rbs Normale puntbron   0,00 360,00  0,166 -- --   1,384 -- --  18,59
Lmax Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Lmax Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Lmax Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00

Lmax Uitstralende gevel   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00

10-2-2015 17:17:08Geomilieu V2.62



InvoergegevensB1

Puntbronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k

rbs -- -- Nee Nee Nee   56,20   80,30   83,60   83,10   88,50   93,40   89,20
rbs -- -- Nee Nee Nee   47,10   69,00   66,20   73,80   68,60   67,40   62,50
rbs -- -- Ja Nee Nee   47,10   55,00   66,20   75,00   81,00   83,00   79,00
rbs -- -- Ja Nee Nee   47,10   55,00   66,20   75,00   81,00   83,00   79,00
rbs -- -- Nee Nee Nee   50,03   49,03   56,03   57,03   57,03   53,03   43,03

rbs -- -- Nee Nee Nee   50,03   49,03   56,03   57,03   57,03   53,03   43,03
rbs -- -- Nee Nee Nee   59,01   76,71   78,52   80,33   84,75   90,47   87,34
Lmax -- -- Nee Nee Nee   75,30   82,80   82,30   91,60   99,90  102,40  102,20
Lmax -- -- Nee Nee Nee   75,30   82,80   82,30   91,60   99,90  102,40  102,20
Lmax -- -- Nee Nee Nee   75,30   82,80   82,30   91,60   99,90  102,40  102,20

Lmax -- -- Ja Nee Nee   47,10   55,00   66,20   75,00   81,00   83,00   79,00

10-2-2015 17:17:08Geomilieu V2.62



InvoergegevensB1

Puntbronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

rbs   87,80   85,40   97,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
rbs   57,10   50,80   77,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
rbs   73,00   67,00   86,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
rbs   73,00   67,00   86,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
rbs   32,03   26,03   62,59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

rbs   32,03   26,03   62,59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
rbs   81,59   71,06   93,69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lmax   95,70   88,80  106,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lmax   95,70   88,80  106,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lmax   95,70   88,80  106,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Lmax   73,00   67,00   86,68  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00
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InvoergegevensB1

Puntbronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

rbs   56,20   80,30   83,60   83,10   88,50   93,40   89,20   87,80   85,40   97,17
rbs   47,10   69,00   66,20   73,80   68,60   67,40   62,50   57,10   50,80   77,10
rbs   47,10   55,00   66,20   75,00   81,00   83,00   79,00   73,00   67,00   86,68
rbs   47,10   55,00   66,20   75,00   81,00   83,00   79,00   73,00   67,00   86,68
rbs   50,03   49,03   56,03   57,03   57,03   53,03   43,03   32,03   26,03   62,59

rbs   50,03   49,03   56,03   57,03   57,03   53,03   43,03   32,03   26,03   62,59
rbs   59,01   76,71   78,52   80,33   84,75   90,47   87,34   81,59   71,06   93,69
Lmax   75,30   82,80   82,30   91,60   99,90  102,40  102,20   95,70   88,80  106,99
Lmax   75,30   82,80   82,30   91,60   99,90  102,40  102,20   95,70   88,80  106,99
Lmax   75,30   82,80   82,30   91,60   99,90  102,40  102,20   95,70   88,80  106,99

Lmax   62,10   70,00   81,20   90,00   96,00   98,00   94,00   88,00   82,00  101,68
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InvoergegevensB2

Mobiele bronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam

ind hinder          17           1 15:13, 10 feb 2015          -1          15 indh VW
ind hinder          18           1 11:50, 10 feb 2015         -16          15 indh BW
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InvoergegevensB2

Mobiele bronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n

ind hinder VW vrachtwagen 102 [1,0 meter] Polylijn     107560,16     507186,39     107510,98     507248,04
ind hinder BB bestelbus kleine vrw Polylijn     107561,68     507185,63     107511,84     507249,09
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InvoergegevensB2

Mobiele bronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep H-1 H-n M-1 M-n ISO H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M

ind hinder     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00
ind hinder     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00
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InvoergegevensB2

Mobiele bronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Aantal(D)

ind hinder Relatief           9           148,03           148,03             6,48            47,20    12
ind hinder Relatief           9           149,99           149,99             6,37            47,09    20
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InvoergegevensB2

Mobiele bronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125

ind hinder -- --  33,07 -- --  20  10,00          15   66,10   78,30   90,50
ind hinder -- --  30,79 -- --  20  10,00          15   77,30   84,30   79,60
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InvoergegevensB2

Mobiele bronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250

ind hinder   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    1,00    1,00    1,00    1,00
ind hinder   82,70   84,70   87,10   91,50   89,50   84,50   96,01    0,00    0,00    0,00    0,00
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InvoergegevensB2

Mobiele bronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k

ind hinder    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00   65,10   77,30   89,50   89,40   95,40   96,20   93,80
ind hinder    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   77,30   84,30   79,60   82,70   84,70   87,10   91,50
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InvoergegevensB2

Mobiele bronnen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

ind hinder   89,00   79,30  101,05
ind hinder   89,50   84,50   96,01
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InvoergegevensB3

Gebouwen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

Woongeb Woongebouw De Bloemen    10,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Woongeb Woongebouw De Bloemen    10,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Woongeb Woongebouw De Bloemen    12,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Sporthal Gebouw     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
School School    12,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Woningen Woningen     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Flatwon Flats    17,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Woning Woningen     9,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
groenondk groenonderkomen nw     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
wasplaats wasplaats     0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensB3

Gebouwen1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Woongeb 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Woongeb 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Woongeb 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sporthal 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
School 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Woningen 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Flatwon 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Woning 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
groenondk 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
wasplaats 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensB4

Bodemgebieden1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

PP 0,00
PP wegverharding 0,00
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InvoergegevensB5

Toetspunten1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

W1 Woningen Margaret Krophollerlaan      0,00 Eigen waarde      2,00      5,00      8,00 -- --
W2 Woningen Margaret Krophollerlaan      0,00 Eigen waarde      2,00      5,00      8,00 -- --
Sch1 school      0,00 Eigen waarde      2,00      5,00      8,00 -- --
W3 woningen Margaret Krophollerlaan      0,00 Eigen waarde      2,00      5,00      8,00 -- --
W4 woning      0,00 Eigen waarde      2,00      5,00      8,00 -- --
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InvoergegevensB5

Toetspunten1902 GT - 67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte F Gevel

W1 -- Ja
W2 -- Ja
Sch1 -- Ja
W3 -- Ja
W4 -- Ja
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage CCCC::::    R ekenresultaten R ekenresultaten R ekenresultaten R ekenresultaten     
 



RekenresultatenC1

Langtijdgemiddeld1902 GT - 67

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

Sch1_A school 2,00 44,6 -- -- 44,6 59,4
Sch1_B school 5,00 45,2 -- -- 45,2 59,4
Sch1_C school 8,00 45,2 -- -- 45,2 59,3
W1_A Woningen Margaret Krophollerlaan 2,00 47,8 -- -- 47,8 61,9
W1_B Woningen Margaret Krophollerlaan 5,00 47,7 -- -- 47,7 61,9

W1_C Woningen Margaret Krophollerlaan 8,00 47,6 -- -- 47,6 61,7
W2_A Woningen Margaret Krophollerlaan 2,00 35,1 -- -- 35,1 50,5
W2_B Woningen Margaret Krophollerlaan 5,00 35,4 -- -- 35,4 50,5
W2_C Woningen Margaret Krophollerlaan 8,00 35,7 -- -- 35,7 50,6
W3_A woningen Margaret Krophollerlaan 2,00 19,3 -- -- 19,3 35,7

W3_B woningen Margaret Krophollerlaan 5,00 21,5 -- -- 21,5 35,6
W3_C woningen Margaret Krophollerlaan 8,00 21,5 -- -- 21,5 35,2
W4_A woning 2,00 21,0 -- -- 21,0 38,6
W4_B woning 5,00 23,2 -- -- 23,2 38,9
W4_C woning 8,00 25,7 -- -- 25,7 40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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RekenresultatenC2
Maximaal1902 GT - 67

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

Sch1_A school 2,00 64,2 -- --
Sch1_B school 5,00 66,1 -- --
Sch1_C school 8,00 66,0 -- --
W1_A Woningen Margaret Krophollerlaan 2,00 69,8 -- --
W1_B Woningen Margaret Krophollerlaan 5,00 69,8 -- --

W1_C Woningen Margaret Krophollerlaan 8,00 69,4 -- --
W2_A Woningen Margaret Krophollerlaan 2,00 56,0 -- --
W2_B Woningen Margaret Krophollerlaan 5,00 57,2 -- --
W2_C Woningen Margaret Krophollerlaan 8,00 57,1 -- --
W3_A woningen Margaret Krophollerlaan 2,00 40,5 -- --

W3_B woningen Margaret Krophollerlaan 5,00 42,6 -- --
W3_C woningen Margaret Krophollerlaan 8,00 41,4 -- --
W4_A woning 2,00 41,6 -- --
W4_B woning 5,00 43,4 -- --
W4_C woning 8,00 45,6 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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RekenresultatenC3
Ind hinder1902 GT - 67

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: ind hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

Sch1_A school 2,00 38 -- -- 38 70
Sch1_B school 5,00 38 -- -- 38 70
Sch1_C school 8,00 38 -- -- 38 70
W1_A Woningen Margaret Krophollerlaan 2,00 37 -- -- 37 70
W1_B Woningen Margaret Krophollerlaan 5,00 37 -- -- 37 70

W1_C Woningen Margaret Krophollerlaan 8,00 37 -- -- 37 70
W2_A Woningen Margaret Krophollerlaan 2,00 38 -- -- 38 71
W2_B Woningen Margaret Krophollerlaan 5,00 39 -- -- 39 71
W2_C Woningen Margaret Krophollerlaan 8,00 39 -- -- 39 71
W3_A woningen Margaret Krophollerlaan 2,00 42 -- -- 42 75

W3_B woningen Margaret Krophollerlaan 5,00 42 -- -- 42 75
W3_C woningen Margaret Krophollerlaan 8,00 42 -- -- 42 74
W4_A woning 2,00 45 -- -- 45 77
W4_B woning 5,00 44 -- -- 44 76
W4_C woning 8,00 43 -- -- 43 76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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D                                                                              1902 GT - 67
                                                                                           

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Lichtstraat werkzaamheden 78 binnen                                                             
MeetDatum          :  9-2-2015                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :     8,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     47,0    48,0    59,0    66 ,0    72,0    74,0    70,0    64,0    58,0    77,7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      9,0     9,0     9,0     9 ,0     9,0     9,0     9,0     9,0     9,0         
Isolatie      [dB] :      3,0     5,0     9,0    15 ,0    21,0    27,0    33,0    38,0    38,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3 ,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     50,0    49,0    56,0    57 ,0    57,0    53,0    43,0    32,0    26,0    62,6 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Overheaddeur                                                                                    
MeetDatum          :  10-2-2015                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :    16,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     47,0    48,0    59,0    66 ,0    72,0    74,0    70,0    64,0    58,0    77,7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     12,0    12,0    12,0    12 ,0    12,0    12,0    12,0    12,0    12,0         
Isolatie      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3 ,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     56,0    57,0    68,0    75 ,0    81,0    83,0    79,0    73,0    67,0    86,7 
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datum 29-1-2015
dossiercode    20150129-12-10314

Project: Omgevingsvergunning De Bloemen 67 Castricum
Gemeente: Castricum
Aanvrager: danielle bakker
Organisatie: Gemeente Castricum

Geachte heer/mevrouw danielle bakker,

Voor het plan Omgevingsvergunning De Bloemen 67 Castricum heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op 
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de
waterhuishouding. Hierdoor kan de korte procedure worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard
maatregelen. Deze maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt
verwerken. U hoeft dan verder geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks
vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1
of art 5.1.1) van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen.
Indien u tijdens de ter inzage termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email
beschouwen als ons formele wateradvies. Indien wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP: Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies
mogen alleen gebruikt worden tijdens de planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren. Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van
vergunningverlening. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op 
https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Omgevingsvergunning De Bloemen 67 Castricum in het kader van de watertoets. In dit advies staan de
maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de
sloten schoon te houden. Op basis van de door de aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het
hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er een aantal aspecten die wij graag in de uitwerking van het plan
verwerkt willen zien.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 'Van veilige dijken tot schoon water' bepalend voor het

../
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waterbeleid binnen ons beheersgebied. Dit plan beschrijft het waterbeheer en vormt de basis voor de watertaken die het
waterschap heeft: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2009. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een
dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te
worden.

Waterkwaliteit en riolering

Dit komt overeen met de ambitie van het hoogheemraadschap om 100% van het hemelwater van nieuwe oppervlakken te
scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt
afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

De WaterToets 2014
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R e ţ f i o n a j c e U i t v o e r i n g s d i e n s t 
^ ^ ^ P o o r d - H o l l a n d N o o r d 

VERZONDEN 2 5 HAART 2015 

Onderwerp: 

De Bloemen 67, Castricum 
Advies omgevingsvergunning planologische 
strijdigheid/bestemmingsplan t.b.v. 
nieuwbouw groenonderkomen 
gemeentewerken 

A a n : 
Gemeente Castricum 
Afdeling Ontwikkeling 
t.a.v. Danielle Reek 

Datum advies: 24 maart 2015 

Kenmerk RUD NHN: RUD15.128944 

Kenmerk gemeente: 

Contactpersoon: Marianne de Hoop 

Doorkiesnummer: 06 - 19671116 

E-mail mdehoop@rudnhn.nl 

Bijlagen: 

Paraaf afdelingsmanager: ^ľyì 

f 
Samenvatting 

Advies omgevingsvergunning planologische 
strijdigheid/bestemmingsplan 
Melding en 
omgevingsvergunning milieu 

De meldingsplicht Activiteitenbesluit is 
van toepassing. 

Bodem Op basis van het aanwezige 
bodemrapport is de bodem geschikt om 
op te bouwen en te verblijven. De 
bodemkwaliteit vormt geen belemmering. 

Geluid Geen belemmering. 
Externe veiligheid Geen belemmering. 
Duurzaamheid Paragraaf Duurzaamheid opnemen. 
Natuur QuickScan Natuur laten uitvoeren. 
Sloop Een sloopmelding inclusief 

asbestinventarisatie is nodig. 
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R ř į f i o n a Į e U i t v o e r i n g s d i e n s t 
Ť í o o r d - H o l l a n d N o o r d 

1. Inleiding 
De gemeente Castricum heeft de RUD om advies gevraagd inzake een ruimtelijke 
onderbouwing voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel planologische 
strijdigheid/bestemmingsplan voor perceel De Bloemen 67 in Castricum, Het betreft 
het voornemen om een nieuw groenonderkomen voor de gemeentewerken te 
realiseren. 

De gemeente wíl het huidige gebouw vervangen, omdat deze verouderd en te klein is. 
Het huidige gebouw wordt gesloopt. Na de sloop wordt op en buiten de huidige 
footprint een nieuw gebouw met stallingsruimte, magazijn, werkplaats en kantoren 
gerealiseerd. Naast het nieuwe onderkomen wordt tevens een wasplaats gerealiseerd. 

Het bouwen van het groenonderkomen is strijdig met de regels van de bestemming 
'Verkeer' van het bestemmingsplan "Noord, Oost en West". 
Ten behoeve van de te voeren procedure is door planNL een concept ruimtelijke 
onderbouwing d.d. februari 2015 opgesteld. 

2. Milieuadvies Ruimte 
2.1 Omgeving 
Het terrein van de gemeentewerken bevindt zich in een gemengd gebied. Er bevinden 
zich woningen, een school en sportterreinen. 

2.2 Bedrijven en milieuzonering (paragraaf 6.2) 
Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en 
gevaar door milieubelastende activiteiten. 

Vanwege de nabijheid van woningen, waarvan één woning zich in de nabije omgeving 
bevindt en een school zijn Geluid en Gevaar belangrijke milieuaspecten. Dit voor wat 
betreft het aspect Geluid ook vanwege de gewenste wasplaats bij het 
groenonderkomen. 

2.3 Geluid (paragraaf 6.1) 
Een akoestisch onderzoek is uitgevoerd. In paragraaf 6.1. Geluidhinder wordt dit 
onderzoek niet genoemd. Wij adviseren ook in deze paragraaf te verwijzen naar het 
uitgevoerde akoestisch onderzoek. In paragraaf 6.1 wordt aangegeven dat op basis 
van het wegverkeer-, spoorweg- en industrielawaai geen onderzoeken gepleegd zijn. 
Dit verhoudt zich niet met de tekst in paragraaf 6.2. 

Wij hebben het geluidrapport opgesteld door Buro DB uit Franeker: titel: Nieuw 
groenonderkomen Gemeentewerken Castricum Akoestisch onderzoek, kenmerk: 
RPT15120407-01, d.d. 11 februari 2015 beoordeeld. 
Ten aanzien van de in het akoestisch onderzoek uitgevoerde geluidberekeningen, 
gehanteerde geluidnormen en de rapportage zijn er geen opmerkingen. 
Het akoestisch rapport beoordelen wij als voldoende. Wij kunnen ons vinden in de in 
hoofdstuk 4 van het rapport vermelde conclusies. 

2.4. Bodem (paragraaf 6.4) 
Het verkennend bodemonderzoek NEN-5740 is uitgevoerd in februari 2015. Het 
bodemonderzoek is uitgevoerd voorafgaand aan de sloop. Dit is formeel niet 
toegestaan. 
Echter, omdat aangenomen wordt dat het pand asbestvrij is en er verder geen 
bodembedreigende zaken bekend zijn, is het voorhanden zijnde bodemrapport een 
prima basis voor het vaststellen van de bodemkwaliteit. 
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Mocht toch uit de asbestinventarisatie in het kader van de sloopwerkzaamheden 
blijken, dat meer dan 35 m2 asbest of losgebonden asbest wordt verwijderd, is na de 
sloop en vrijgave daarvan nog een nader bodemonderzoek asbest NEN-5707 vereist. 

Op basis van het aanwezige bodemrapport is de bodem geschikt om op te bouwen en 
te verblijven. De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de afgifte van de 
omgevingsvergunning activiteit Bouwen. 

2.5 Luchtkwaliteit (paragraaf 6.5) 
Geen opmerkingen. 

2.6 Externe veiligheid (paragraaf 6.8) 
Externe veiligheid heeft betrekking op situaties waar een incident met gevaarlijke 
stoffen kan plaatsvinden waardoor mensen - die verder niets met de risicodragende 
activiteit te maken hebben - om het leven zouden kunnen komen. 

Het verzoek voorziet niet in de komst van een risicovolle activiteit naar het 
plangebied. 

Het plangebied bevindt zich niet in de nabijheid van risicovolle activiteiten binnen 
inrichtingen, transportroutes van gevaarlijke stoffen over wegen en over vaarwegen. 

Het plangebied bevindt zich nabij een tweetal buisleidingen. De maatgevende 
buisleiding betreft buisleiding A-562. Deze buisleiding beschikt over een ĵ.00% 
letaliteitsafstand van 140 meter en een l0Zo letaliteitsafstand van 315 meter. Het 
plangebied bevindt zich op circa 220 meter van de maatgevende buisleiding. 
Het pand van de groendienst betreft een bestaand pand. Na herbouw worden min of 
meer dezelfde werkzaamheden uitgevoerd door min of meer dezelfde personen. De 
activiteiten wijken qua plaats en aantal nauwelijks af van de bestaande situatie. Er is 
daarom geen toename van het groepsrisico te verwachten door de 
herbouwwerkzaam heden. 

De gemeente Castricum heeft een beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld. De 
ontwikkelingen zijn getoetst aan het vastgestelde beleid. De ontwikkelingen zijn 
daarmee niet in strijd. 
Het plan is niet in strijd met het externe veiligheidsbeleid van de provincie Noord-
Holland ten aanzien van het clusteren van risicovolle activiteiten. 

2.7 Duurzaamheid 
Een paragraaf Duurzaamheid ontbreekt. De gemeente Castricum heeft ambities op 
het gebied van Duurzaamheid. Wij adviseren in de ruimtelijke onderbouwing een 
paragraaf Duurzaamheid op te nemen waarin aangegeven wordt welke 
energiebesparende maatregelen en eventueel energieopwekkende voorzieningen in 
het bouwplan zijn meegenomen. 

2.8 Natuurwetgeving (paragraaf 6.7) 
De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote 
biologische, esthetische, genetische en economische waarde is. Om deze natuur te 
behouden, heeft de EU het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit netwerk vormt de 
hoeksteen van het beleid van de Unie voor behoud en herstel van biodiversiteit. De 
soortenbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet (Ff), de gebiedsbescherming 
in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb). 
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Gebiedsbescherming 
De locatie ligt op voldoende afstand van Natura-2000 gebieden Duinreservaat (2,3 
kilometer) en de Ecologische Hoofdstructuur (650 meter). Negatieve gevolgen worden 
niet verwacht. 

Soortenbescherming 
Vanwege het slopen van het bestaande gebouw en het kappen van bomen dient 
rekening gehouden te worden met verbodsbepalingen uit de flora- en faunawet. Het is 
verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten, te doden, te verwonden ofte 
vangen. Bij het slopen van bebouwing en het kappen van bomen dient rekening 
gehouden te worden met: 
a) vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen; 
b) alle broedende vogels (actieve nesten van vogels mogen niet worden aangetast of 
verstoord), en 
c) vaste nestlocaties van enkele vogelsoorten zoals roofvogels, uilen en huismus, deze 
"lege" nesten zijn jaarrond beschermd. 

De voorgestelde praktische richtlijn is alleen gericht op actieve nesten van vogels 
(hierboven aangegeven onder b). Voor vaste rust- en verblijfplaatsen van 
vleermuizen en/of vaste nestlocaties voor vogels is deze praktische richtlijn NIET 
voldoende. 

Wij adviseren een QuickScan natuur uit te laten voeren naar het mogelijk voorkomen 
van (beschermde) flora en fauna in en om het plangebied. 

2.8 Sloop 
Sloopactiviteiten, waarbij naar redelijke inschatting asbest vrijkomt, zijn gebonden 
aan strenge regelgeving in verband met het gezondheidsrisico. Hiervan is sprake als 
het (gedeeltelijk) te slopen object vóór 1994 gebouwd is. 

Het te slopen object is van vóór 1994 (1978). Wij adviseren u de aanvrager van de 
omgevingsvergunning op de hoogte te stellen dat een sloopmelding met 
asbestinventarisatie nodig is. 

3. Vergunning of melding milieu 
Het groenonderkomen valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en is een 
type B-bedrijf. Type B-bedrijven zijn meldingsplichtig. Bij het oprichten of veranderen 
van het bedrijf moet de melding gelijktijdig met de omgevingsvergunning voor het 
onderdeel planologische strijdigheid worden gedaan. 
Bij een gefaseerde aanvraag kan de melding ook bij de fase van omgevingsvergunning 
voor het onderdeel bouwen ingediend worden. 
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Telefoon 06 52 56 23 39 
E-mail ldoornbos@vrnhn.nl 
Bijlagen 1 
Onderwerp Advies Externe Veiligheid op ruimtelijke 

onderbouwing van Groenonderkomen, De 
Bloemen 67 te Castricum 

Geachte mevrouw Reek, 

Op 11 maart 2015 heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (verder VR NHN), per email, het 
bestemmingsplan De Bloemen 67 ontvangen. Het betreft de bestemming van een beperkt 
kwetsbaarobject, in gebruik voor groenonderhoud. U heeft ons gevraagd om hierop te adviseren. 
Bijgaand ontvangt u ons advies. 

VR NHN heeft, conform artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 13 van het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een wettelijke adviesrol bij ruimtelijke plannen waar externe 
veiligheid een rol speelt. Zij toetst of is voldaan aan de verantwoording van het groepsrisico en 
brengt advies uit ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de 
bestrijding daarvan. 

Onze conclusie is dat er geen significante toename is van relevante risico's ten aanzien van 
externe veiligheid, zoals bedoeld in artikel 13 van het Bevi, artikel 12 van het Bevb, of op basis van 
transport van gevaarlijke stoffen (Bevt). De brandweer is in staat de norm voor brandbestrijding 
conform de wet Veiligheidsregio's te realiseren. In de bijlage hebben we deze conclusie nader 
onderbouwd en wordt hierover geadviseerd. 

Met vriendelijke groet, 

Leo Doornbos 
Expert Risico's en Veiligheid 

Gezien : 15 april 2015 
Naam : Peter Meijer 
Paraaf 

S a m e n hulpvaardig 
Hertog Aalbrechtweg 5.1823 DL Alkmaar. Postbus 416,18O0 AK Alkmaar, (072) 567 5010. lnfo*velllgheldsreglo-nhn.nl, www.velllgheldsreglo-nhn.nl 
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Advies Externe Veiligheid op ruimtelijk) ;e onderbouwing van Groenonderkomen, De Bloemen 
67 te Castricum 

Datum 15 april 2015 

Bijlage 1 

Situatiebeschrijving 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel De Bloemen 67 te Castricum. Doel van de 
ruimtelijke onderbouwing is om dit perceel te gebruiken als stalling, werkplaats, kantoren en 
magazijn ten behoeve van de groenvoorziening van de gemeente Castricum. Het perceel De 
Bloemen 67 ligt ten oosten van Castricum. 

Toetsing externe veiligheid 
Door VR NHN is de locatie van het plangebied getoetst op het aspect externe veiligheid. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de gegevens zoals weergegeven op de provinciale professionele risicokaart. 
Een ruimtelijk besluit moet worden getoetst aan de wet- en regelgeving ten aanzien van externe 
veiligheid. 

Voor risicovolle bedrijven zijn de normen voor het plaatsgebonden risico en de 
verantwoordingsplicht voor het groepsrisico vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi) en de bijbehorende regeling (Revi). In de nabijheid van het plangebied liggen geen 
inrichtingen waarvoor normen voor het groepsrisico vastgelegd zijn op basis van het Bevi. 

Voor buisleidingen zijn de normen voor het plaatsgebonden risico en de verantwoordingsplicht voor 
het groepsrisico vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het plangebied 
ligt op een afstand van circa 250 m binnen het invloedsgebied van de buisleiding. 

Voor transportroutes van gevaarlijke stoffen over de weg en het water gelden op dit moment de 
normen zoals vastgelegd het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Het plangebied 
bevindt zich buiten de afstand van een weg die gebruikt wordt als transportroute voor gevaarlijke 
stoffen. 

De normen voor het PR (plaatsgebonden risico) vormen geen belemmering voor het plangebied. 
Er kan volstaan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico, aangezien de 
nieuwe situatie, op basis van vuistregels, een toename kent die kleiner is dan ICf/o van het totale 
GR (groepsrisico). 

Bestrijdbaarheid 
De opkomsttijd voor de brandweer is minder dan 10 minuten, terwijl de norm voor een 
bedrijfsfunctie maximaal 10:00 minuten is. De bestrijdbaarheid voor de brandweer is daardoor 
overeenkomstig de norm. 
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Wij adviseren de 'Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid', uitgave november 2012, 
als toets instrument toe te passen bij het ontwerp van de infrastructuur, het bereikbaar maken van 
de bedrijfspanden en het projecteren van de bluswatervoorziening. 

Communicatie 
Het plangebied ligt in de nabijheid van risicobronnen. Geadviseerd wordt de gebruikers te 
informeren over dit risico en hen te adviseren hoe zij bij voorkeur met dit risico om zouden moeten 
gaan. 

Conclusie 
Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van Bevi-inrichtingen en een transportroute 
voor gevaarlijke stoffen over de weg. Een hoge druk buisleiding ligt op een afstand van 250 m, 
waardoor volstaan kan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. 

VR NHN draagt mede de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding en de voorbereiding op 
grootschalige incidenten. Om onze dienstverlening efficiënt in te richten wil ik u verzoeken, indien u 
besluit van dit advies af te wijken, dit gemotiveerd en schriftelijk aan ons kenbaar te maken. 
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 

Er bestaan plannen een klein gebouw op het perceel van De Bloemen 
67 te slopen en ter plekke nieuwbouw van een groenonderkomen te 
realiseren. 

In opdracht van gemeente Castricum heeft Ecologisch Onderzoeks‐ 
en Adviesbureau Van der Goes en Groot in het kader van de Flora‐ en 
faunawet een quick scan uitgevoerd naar de (mogelijke) aanwezig‐
heid van beschermde flora en fauna in het plangebied. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een veldbezoek. 

1.2 Het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven. Het te 
slopen gebouw ligt aan de oostrand van Castricum en wordt vrijwel 
geheel omgeven door sportterreinen, volkstuinen en diverse soorten 
bebouwing. Op enige afstand van de planlocatie ligt het open 
graslandgebied van de Castricummer polder. 

  Figuur 1.
Ligging van de 
planlocatie nabij De 
Bloemen 67 te 
Castricum. 

±
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 2 Methode 

Het plangebied is op 8 april 2015 bezocht om enerzijds de aanwezige 
en aangrenzende biotopen te beschrijven en anderzijds eventuele 
incidentele waarnemingen te doen van beschermde flora en fauna 
(voor zover waarneembaar).  

Op basis van de aangetroffen biotopen en informatie uit de 
vakliteratuur over populaties in de omgeving, is per soortgroep een 
inschatting gemaakt van het mogelijk voorkomen van in ieder geval 
die beschermde soorten waarvoor, indien aanwezig, ontheffing moet 
worden aangevraagd bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke 
inrichting en ontwikkeling. 

 

 

Te slopen gebouwtje binnen het plangebied.
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 3 Resultaten 

3.1 Beschrijving aanwezige biotopen 

Het plangebied bestaat vrijwel geheel uit het te slopen gebouw. 
Daarnaast liggen slechts verhardingen met enkele containers en wat 
groenafval. 

De bebouwing is opgetrokken met bakstenen. De onderhoudsstaat is 
goed. De muren zijn enkellaags en er zijn geen (spouw)gaten 
aanwezig in de muren. In het gebouw zijn enkele deuren en ramen 
aanwezig zonder opvallende kieren of spleten. Het gebouw heeft een 
pannendak, er zijn geen opvallende gaten of scheve dakpannen 
aanwezig in het dak. Op het dak staat een afgesloten bakstenen 
schoorsteen. 

De daklijsten en de muren sluiten nauw aan, zonder opvallende 
kieren of spleten. 

3.2 Beschermde soorten 

3.2.1 Planten 

In het plangebied werd geen beschermde flora waargenomen. Deze 
wordt ook niet verwacht. 

3.2.2 Vissen 

In het plangebied is geen water aanwezig, er kunnen dus geen vissen 
voorkomen. 

3.2.3 Amfibieën 

In het plangebied is geen voortplantingswater aanwezig voor 
amfibieën. Het gebied levert ook geen geschikt landbiotoop. 

3.2.4 Vogels 

In het plangebied worden geen broedvogels verwacht. 

3.2.5 Zoogdieren 

In het plangebied worden geen grondgebonden zoogdieren 
verwacht. 

Het plangebied is (marginaal) geschikt voor foeragerende 
vleermuizen. De (schaarse) aanwezige luwe plekken kunnen zorgen 
voor concentraties van insecten waardoor vleermuizen worden 
aangetrokken. 

3.2.6 Overige fauna 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor andere beschermde 
diersoorten, in verband met het ontbreken van geschikt biotoop. 
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 4 Wetgeving 

4.1 Flora‐ en faunawet 

De Flora‐ en faunawet is het nationale wettelijke kader dat de 
soortbeschermende bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn in nationaal recht heeft omgezet. 

De soortenlijst die volgt uit deze bepalingen is door de Minister van 
EZ aangevuld met een extra aantal landelijk te beschermen soorten. 

4.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Flora‐ en faunawet is de zorgplicht 
(artikel 2), die stelt “dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor 
flora en fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 
handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijker‐
wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden 
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te 
maken.” 

4.1.2 Verbodsbepalingen 

De Flora‐ en faunawet bepaalt dat het verboden is: 

 Planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, 
te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, 
te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van 
hun groeiplaats te verwijderen (artikel 8); 

 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of 
met het oog daarop op te sporen, dan wel opzettelijk te veront‐
rusten (artikel 9 en 10); 

 Verder is het verboden van beschermde diersoorten nesten, holen 
of andere voortplantings‐ of vaste rust‐ of verblijfplaatsen te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen of te verstoren (artikel 11) 
en iets dergelijks geldt voor eieren (artikel 12). 

4.1.3 Vrijstellingen 

De Mol is vrijgesteld van de verboden van de artikelen 9 t/m 11 en 
daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis vrijgesteld in of 
op gebouwen of daarbij behorende erven. 

Er zijn daarnaast nog een aantal andere algemene soorten aan‐
gewezen die vrijgesteld zijn van de verboden van de artikelen 8 t/m 
12, indien werkzaamheden worden verricht in het kader van 
natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 
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gebruik of van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Voor deze 
soorten hoeft dan geen ontheffing te worden aangevraagd, maar de 
zorgplicht blijft onverminderd gelden. Dit wordt het ‘lichte bescher‐
mingsregime’ genoemd, geldend voor de zogenaamde ‘Tabel 1‐
soorten’ (zie kader ‘Tabellen van de Flora‐ en faunawet’. Voor een 
precies overzicht van soorten in de tabellen zie: 
http://www.hetlnvloket.nl/txmpub/files/?p_file_id=37183. 

4.1.4 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het aanleggen van 
woningbouw‐ of bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling 
tot gevolg hebben van de voortplantings‐ en rustplaatsen van de in 
het gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de 
fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project 
plaatsvindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing volgens artikel 
75 van de Flora‐ en faunawet verkregen worden. 

Als er beschermde soorten voorkomen uit Tabel 2 of Tabel 3 (zie 
kader ‘Tabellen van de Flora‐ en faunawet’) én als het niet mogelijk is 
door middel van verzachtende en/of compenserende maatregelen 
schade aan deze natuurwaarden te voorkomen, dan is ontheffing 
vereist. 

Als door het nemen van voldoende verzachtende en/of compen‐
serende maatregelen geen schade optreedt (te beoordelen door het 
Ministerie van EZ!), hoeft geen ontheffing te worden verkregen. 

Kader 
Tabellen van de Flora‐ 
en faunawet. 

Tabel  Omschrijving

Tabel 1  Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te kwalificeren als 
“bestendig beheer en onderhoud”, “bestendig gebruik” of “ruimtelijke 
ontwikkeling”, geldt een vrijstelling voor de soorten uit Tabel 1.Voor 
deze activiteiten hoeft dan geen ontheffing aangevraagd worden. 
Voor andere dan hierboven genoemde activiteiten is voor de soorten uit 
Tabel 1 wel een ontheffing nodig. 

Tabel 2  Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te kwalificeren als 
“bestendig beheer en onderhoud”, “bestendig gebruik” of “ruimtelijke 
ontwikkeling”, geldt een vrijstelling voor de soorten in Tabel 2, mits 
activiteiten aantoonbaar worden uitgevoerd op basis van een door de 
Minister van EL&I goedgekeurde gedragscode. 
Als de functionaliteit van de voortplantings‐, rust‐ en/of vaste 
verblijfplaats niet kan worden gegarandeerd en men niet in het bezit is 
van een dergelijke gedragscode, is voor de soorten in Tabel 2 een 
ontheffing nodig. 

Tabel 3  Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te kwalificeren als 
“bestendig beheer en onderhoud” of “bestendig gebruik”, geldt een 
vrijstelling voor de soorten in Tabel 3 mits activiteiten aantoonbaar 
worden uitgevoerd op basis van een door de Minister van EZ 
goedgekeurde gedragscode. 
Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te kwalificeren als 
“ruimtelijke ontwikkeling”, en de functionaliteit van de voortplantings‐, 
rust‐ en/of vaste verblijfplaats kan niet worden gegarandeerd, dan is 
voor Tabel 3‐soorten een ontheffing nodig. 
Ook voor vogels geldt deze zware toets. 
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De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden 
beoordeeld door het bevoegde gezag (Ministerie van EZ) op grond 
van de volgende punten per beschermingsregime of soortgroep: 

Tabel 2 

 In hoeverre treedt schade op? 
 Komt ‘de gunstige staat van instandhouding’ in gevaar? 

Tabel 3 én voorkomend in Bijlage IV Habitatrichtlijn 

 In hoeverre treedt schade op? 
 Is er een wettelijk belang zoals bescherming flora en fauna, 

volksgezondheid, openbare veiligheid of dwingende redenen van 
groot openbaar belang met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten? 

 Zijn er bevredigende alternatieven? 
 Komt ‘de gunstige staat van instandhouding’ in gevaar? 

Tabel 3, niet voorkomend in Bijlage IV Habitatrichtlijn 

 In hoeverre treedt schade op? 
 Is er een wettelijk belang zoals onder andere eerder genoemde 

belangen of een belang in de vorm van het uitvoeren van 
werkzaamheden in verband met ruimtelijke inrichting en 
ontwikkeling? 

 Zijn er, bevredigende, alternatieven? 
 Komt ‘de gunstige staat van instandhouding’ in gevaar? 

Broedvogels (zie §4.1.6) 

 In hoeverre treedt schade op? 
 Is er een wettelijk belang zoals bescherming van flora en fauna, 

veiligheid van het luchtverkeer, bedreiging van de 
volksgezondheid of openbare veiligheid? 

 Zijn er bevredigende alternatieven? 
 Komt ‘de gunstige staat van instandhouding’ in gevaar? 

Voor een overzicht van de soorten van Bijlage IV zie: 

http://www.hetlnvloket.nl/txmpub/files/?p_file_id=37183. 

4.1.5 Gedragscode 

Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ goed‐
gekeurde gedragscode hoeft bij werkzaamheden in het kader van 
natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud en van bestendig 
gebruik voor de Tabel 2‐ en 3‐soorten en ook voor vogels geen 
ontheffing te worden aangevraagd, mits aantoonbaar wordt gewerkt 
met deze gedragscode. Het is ook mogelijk te werken conform een 
dergelijke goedgekeurde gedragscode zonder deze zelf te hebben 
opgesteld. Te beïnvloeden soorten dienen dan wel in de gebruikte 
gedragscode te worden behandeld! 

Bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting hoeft voor Tabel 2‐soorten geen ontheffing te worden 
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aangevraagd wanneer men in het bezit is van (of aansluit bij) een 
door de minister van EZ goedgekeurde gedragscode. 

4.1.6 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 
men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat 
plaatsvinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt 
geen schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Vogelnesten die buiten het broedseizoen in gebruik zijn vallen onder 
de definitie van vaste rust‐ of verblijfplaatsen en zijn daarom jaarrond 
beschermd. 

Van enkele soorten zijn de nesten jaarrond beschermd. De lijst met 
vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar zijn 
beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). Let wel! Bij de 
bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf wordt 
zowel de verblijfplaats als de (directe) omgeving die nodig is voor het 
succesvol functioneren daarvan, betrokken! 

Voor jaarrond beschermde soorten kan, meestal alleen buiten het 
broedseizoen, ontheffing worden aangevraagd. Een ‘omgevings‐
check’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat geval vaststellen of 
de desbetreffende soort zelfstandig een vervangend nest kan vinden 
in de omgeving, of dat door verzachtende en /of compenserende 
maatregelen de functionaliteit van de voortplantings‐ en/of vaste 
rustplaats gegarandeerd kan worden. Om zeker te zijn dat geplande 
of genomen maatregelen hiertoe voldoende zijn en er geen onthef‐
fing nodig is, moeten deze middels een ontheffingsaanvraag worden 
voorgelegd aan het Ministerie van EZ. Het is uiteraard essentieel dat 
de (aan het ministerie) voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk 
worden genomen. 

Vogelsoorten met 
jaarrond beschermde 
nesten. 

Soort  Categorie Toelichting codes

Boomvalk  4 Vogelsoorten waarvan de nesten in principe jaarrond zijn 
beschermd met beschermingscategorie: 
1 = soorten die ook buiten het broedseizoen het nest 
gebruiken als vaste rust‐ of verblijfplaats,  
2= koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of 
afhankelijk van bebouwing of biotoop,  
3 = soorten die elk jaar op dezelfde plaats broeden en die 
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing,  
4 = soorten die niet of nauwelijks zelf in staat zijn een 
nest te maken. 
 

Buizerd  4
Gierzwaluw 2
Grote gele 
kwikstaart 

3 

Havik  4
Huismus  2
Kerkuil  3
Oehoe  3
Ooievaar  3
Ransuil  4
Roek  2
Slechtvalk  3
Sperwer  4
Steenuil  1
Wespendief 4
Zwarte 
wouw 

4 
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De overige vogelsoorten keren weliswaar vaak terug naar de plaats 
waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving 
daarvan, maar beschikken over voldoende flexibiliteit om, als de 
broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Van deze 
soorten zijn de verblijfplaatsen alleen dan beschermd als ‘zwaar‐
wegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’ 
(categorie 5). 

4.1.7 Ontheffingsaanvraag Flora‐ en faunawet 

Zijn er negatieve effecten mogelijk op soorten van Tabel 2 en/of 
Tabel 3 dan dient een “Aanvraag ontheffing, ingevolge Flora‐ en 
faunawet artikel 75, vierde lid of vijfde lid onderdeel c” te worden 
ingediend bij de ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ (RVO) 
van het Ministerie van EZ. Deze aanvraag dient onder andere 
vergezeld te gaan van: 

 Een zogenaamd ‘Activiteitenplan’ met daarin: 
‐Een beschrijving de plannen, tijdstip en locatie van uitvoer en van 
de te verwachten schade voor de in de aanvraag vermelde 
soorten. Beschrijving van het doel en de eventuele alternatieven. 
‐Een beschrijving van de werkwijze en de te verwachten effecten 
op zwaar beschermde natuurwaarden. 
‐Een beschrijving van voorgenomen mitigerende en/of 
compenserende maatregelen indien schade onvermijdelijk is. 

 Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 
beschermde dier‐ en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 
3‐5 jaar geldig). 

 Aanvraagformulier ‘Ontheffing artikel 75 Flora‐ en faunawet’ 

Voor de eerdergenoemde Tabel 3‐soorten dient wegens een 
uitgebreide toets ook te worden vermeld: 

 Onderbouwing van de keuze voor de geplande locatie van de 
voorgenomen activiteit en onderzoek naar alternatieve locaties. 

 De onderbouwing van het wettelijke belang van de voorgenomen 
activiteit. 

4.2 Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 is het nationale wettelijke kader 
dat de gebiedsbeschermende bepalingen van de Europese Habitat‐
richtlijn en Vogelrichtlijn in nationaal recht heeft omgezet. 

Gebieden die hieronder vallen zijn de Natura 2000‐gebieden en de 
Beschermde Natuurmonumenten. Voor een overzicht van deze 
gebieden zie: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx
?subj=infogebieden 
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Voor natuurgebieden die geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen 
van een provincie liggen, is die Provincie het bevoegde gezag. Soms 
kan ook een andere provincie bevoegd zijn, of het ministerie van EZ. 

Procedure bij vergunningaanvraag 
Initiatiefnemers die een project willen uitvoeren IN of NABIJ een 
natuurgebied dat wordt beschermd door de Nb‐wet dienen altijd na 
te gaan wat de mogelijke gevolgen zijn voor het natuurgebied. De 
eerste stap daarbij is om eerst met de provincie in vooroverleg te 
treden. Hierbij krijgt u de mogelijkheid uw project toe te lichten. Zij 
kan de mogelijkheden en onmogelijkheden uitleggen en informatie 
verschaffen voor het (voor)onderzoek. 

In het (ontwerp)aanwijzingsbesluit van het natuurgebied (van zowel 
Natura 2000 als van een Beschermd Natuurmonument) staat 
opgenomen voor welke natuurwaarden het gebied is aangewezen. Er 
dient een (voor)onderzoek te worden gedaan waarin deze natuur‐
waarden worden genoemd, en welke effecten er mogelijk zijn op 
deze natuurwaarden door de voorgenomen activiteiten. 

Als er geen negatieve effecten zijn is er geen vergunningplicht. Als er 
wel effecten zijn, kan vergunning worden verleend aan de hand van 
het (voor)onderzoek. Als er significante negatieve effecten zijn, kan 
vergunning uitsluitend verleend worden aan de hand van een 
passende beoordeling. In zo’n passende beoordeling wordt het 
initiatief dan afgewogen tegen de belangen, en wordt de 
mogelijkheid van mitigatie en compensatie nagegaan. 

4.3 Natuurnetwerk Nederland 

Ingrepen in gebieden die horen bij het Natuurnetwerk Nederland 
(voorheen EHS) worden in principe niet toegestaan, tenzij 
bijvoorbeeld uitgesloten is dat de ingreep een negatief effect heeft 
op het netwerk of de ingreep een groot maatschappelijk belang 
dient. Als een dergelijke ingreep wordt toegestaan, moeten 
eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen en 
de resterende schade moet worden gecompenseerd. 

4.4 Overig 

Naast deze wetgeving zijn soms andere gebiedsbeschermende 
bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of provinciale plannen of 
visies zijn die gebieden of soorten (extra) beschermen. Een voorbeeld 
hiervan zijn de ‘weidevogelleefgebieden’ van de Provincie Noord‐
Holland. Per gebied zal moeten worden nagegaan of dergelijke 
bepalingen aan de orde zijn. 
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4.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk geworden voor particulieren, 
bedrijven en overheden om voor projecten een zogenaamde 
omgevingsvergunning aan te vragen onder de ‘Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht’ (Wabo). 

De omgevingsvergunning komt in plaats van een groot aantal andere 
losse vergunningen en kan digitaal (of op papier) worden 
aangevraagd bij de gemeente waarin de activiteit plaats vindt. 
Formulieren zijn (digitaal) te verkrijgen via www.omgevingsloket.nl. 

Ook een ontheffing Flora‐ en faunawet en een vergunning Natuur‐
beschermingswet 1998 kan onder de Wabo worden aangevraagd in 
het formulier door aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht 
met gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Vervolgens kan 
met het (digitale) formulier, ongeveer op dezelfde wijze als bij de 
ontheffingsaanvraag zoals hierboven beschreven, worden 
aangegeven welke beschermde flora en fauna voorkomt, wat de 
verwachte schade is, wat het belang is van de ingreep en welke 
verzachtende (mitigerende) en/of compenserende maatregelen 
worden getroffen. De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend 
stuurt de informatie omtrent beschermde flora en fauna naar het 
ministerie van EZ die een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (Vvgb) 
afgeeft als onderdeel van de omgevingsvergunning. Als voorschriften 
worden overtreden en beschermde soorten worden geschaad, 
moeten de gemeenten handhaven. Bij een overtreding van de Flora‐ 
en faunawet die los staat van de Wabo, moet het ministerie van EZ 
optreden. 

Mogelijke sancties zijn geldelijke boetes of stilleggen van 
werkzaamheden. 
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 5 Conclusies en aanbevelingen 

 Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde 
soorten foeragerende vleermuizen. 

 Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 
plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 
groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel 
vergelijkbaar biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen 
derhalve gemakkelijk uitwijken. 

Zorgplicht 
Voor alle beschermde soorten (alle regimes) geldt de zorgplicht 
(zie §4.1.1). 

Overige natuurwetgeving 
Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 
van het plangebied ten opzichte van de beschermde gebieden 
genoemd in §4.2 t/m §4.4, is op voorhand uit te sluiten dat het 
project negatieve effecten op beschermde natuurgebieden zal 
hebben. Er is derhalve geen andere natuurwetgeving aan de orde in 
het plangebied dan de besproken Flora‐ en faunawet. 
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