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HOOFDSTUK 1:INLEIDING 
	
1.1 Aanleiding  
	
In	het	bestemmingsplan	‘Hoofddorp	Tudorpark	e.o.’	vastgesteld	bij	
raadsbesluit	van	9	januari	2014	is	voor	een	deel	van	het	
bestemmingsplangebied	voorzien	in	een	uit	te	werken	woonbestemming	om	
de	bouw	van	nieuwe	woningen	mogelijk	te	maken.	De	woningbouw	wordt	
gefaseerd	uitgevoerd.		
Voor	de	eerste	fase	is	in	het	noordwestelijke	deel	van	het	plangebied	een	
gedetailleerde	bestemming	opgenomen.	Voor	de	tweede	fase	zijn	vier	
uitwerkingsplannen	vastgesteld	en	in	werking	getreden.	Thans	is	de	derde	
fase	aan	de	orde.	De	v.o.f.	Tudorpark	bestaande	uit	de	vennoten	Ymere	en	
Dura	Vermeer	heeft	er	een	stedenbouwkundig	plan	en	een	concreet	
woningbouwplan	op	ontwikkeld.	De	derde	fase	is	verdeeld	in	twee	
uitwerkingsplannen	en	een	eerste	bestemmingsplanherziening	.	
Onderhavig	plan	is	de	partiêle	herziening.	Deze	is	nodig	aangezien	een	deel	
van	het	stedenbouwkundig	plan	is	geprojecteerd	op	de	gedetailleerde	
bestemming	Water	in	het	moederplan.	Het	is	niet	mogelijk	om	op	grond	van	
de	regels	van	het	moederplan	af	te	wijken	van	deze	bestemming.	Voor	het	
overige	voldoet	het	stedenbouwkundig	plan	wel	aan	de	uitwerkingsregels	
van	het	bestemmingsplan.	
	
Vanwege	een	goed	overzicht,	het	behoud	van	de	rechtszekerheid	en	de	
duidelijkheid,	is	ervoor	gekozen	om	niet	alleen	voor	het	deel	dat	afwijkt	van	
het	bestemmingsplan	maar	voor	een	groter,	samenhangend	gebied,	een	
partiële	herziening	van	het	bestemmingsplan	(het	moederplan)	op	te	stellen.	
In		de	voorliggende	toelichting	wordt	onder	meer	gemotiveerd	dat	het	plan	
voor	zover	dat	niet	voldoet	aan	de	uitwerkingsregels	toch	voorziet	in	een	
goede	ruimtelijke	ordening.	Voor	zover	het	plan	wel	past	binnen	de	
uitwerkingsregels	wordt	eveneens	gemotiveerd	dat	aan	de	overige	vereisten	
voor	een	goede	ruimtelijke	ordening	wordt	voldaan.	
	
Op	onderstaande	afbeelding	1	is	het	plangebied	van	Hoofddorp	Tudorpark	
e.o.	aangegeven	met	daarin	een	onderverdeling	in	de	fasen	1,2	en	3.	
Op	afbeelding	2	is	een	onderverdeling	opgenomen	van	de	verdeling	van	fase	
3	in	twee	bestemmingsplannen	en	een	partiële	herziening	van	het	
bestemmingsplan.		
	
Voorliggend	bestemmingsplan	voorziet	in	een	directe	bestemming	voor	een	
deel	van	fase	3	



	
‘Hoofddorp	Tudorpark	e.o.	1e	herziening’	 	 Pagina		6	

	

	
Afbeelding	1	Tekening	van	de	drie	fasen	van	de	ontwikkeling	Tudorpark	

	

		

	

Afbeelding	2	Verkaveling	derde	fase	met	daarbij	in	blauwe	lijnen	aangegeven	uitwerkingsplan	E	en	in	rose	
lijnen	uitwerking	F	en	de	partiële	herziening	
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1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
	
Het	plangebied	is	onderdeel	van	de	zogenaamde	“pinda”,	die	wordt	begrensd	
door	een	groene	singelstructuur	met	een	waterpartij.	Ten	noorden	van	de	
locatie	ligt	het	reeds	gerealiseerde	deelplan	1.	Ten	westen	en	ten	zuiden	van	
de	locatie	liggen	nieuwe	woongebieden	die	thans	in	ontwikkeling	zijn.	Voor	
de	desbetreffende	gebieden	zijn	reeds	uitwerkingsplannen	vastgesteld	en	in	
werking	getreden.		
	

	
	
Afbeelding	3	Ligging	plangebied	(aangegeven	met	rood		kader		binnen	het	in	ontwikkeling	zijnde	
woongebied	Tudorpark	(aangegeven	met	blauwe	lijnen)	

	
	
	
1.3 Doel en planvorm 
	
Dit	bestemmingsplan	dient	ter	uitvoering	van	een	onderdeel	van	het	
stedenbouwkundig	plan	voor	de	bouw	van	een	aantal	woningen,	zoals	in	
globale	zin	voorzien	in	het	bestemmingsplan	Hoofddorp	Tudorpark	en	
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omgeving.	Het	plan	voorziet	hiertoe	in	een	bestemming	Woongebied,	welke	
grotendeels	overeenkomt	met	de		bestemming	die	reeds	elders		is	
opgenomen	in	het	moederplan.	
	
 
 
1.4 Geldende bestemmingsplannen en regelingen 
	
Ter	plaatse	geldt	het	bestemmingsplan	‘Hoofddorp	Tudorpark	en	omgeving’	
dat	op	9	januari	2014	is	vastgesteld	en	op	21	maart	2014	onherroepelijk	is	
geworden.	
	
1.5 Uitwerkingsverplichting 
	
In	het	bestemmingsplan	Hoofddorp	Tudorpark	en	omgeving,	in	dit	geval	het	
‘moederplan’,	zijn	enkele	gebieden	aangewezen	om	uit	te	werken	met	de	
bestemming	‘Woongebied	–	Uit	te	werken’.	In	de	regels	staat	dat	het	
maximale	aantal	woningen	1100	mag	zijn	voor	de	gehele	bestemming	
Woongebied	–uit	te	werken.	Er	staat	ook	maatvoering	in,	onder	meer	over	de	
maximaal	toegestane	hoogten,	onderscheiden	in	die	voor	gestapelde	
woningen	(25	meter)	en	voor	grondgebonden	woningen	(13	meter).		
Het	voorliggende	bestemmingsplan	is	weliswaar	geen	uitwerkingsplan	maar	
voldoet	op	één	uitzondering	na,	wel	aan	de	uitwerkingsregels	van	het	
moederplan.	Voor	het	deel	waarvoor	de	bestemming	Water	geldt	wordt	in	de	
eerste	herziening	afgeweken	van	het	moederplan.		Om	wille	van	de	
overzichtelijkheid	beperkt	de	eerste	herziening	zich	niet	tot	uitsluitend	het	
deel	waarvoor	afgeweken	moet	worden	maar	wordt	in	afwijking	van	de	
globale	bestemming,	thans	via	een	eerste	herziening	een	gedetailleerde	
bestemming	opgenomen.		
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Afbeelding	4	uitsnede	verbeelding	bestemmingsplan	Hoofddorp	Tudorparken	omgeving	

	
Op	Afbeelding	4	zijn	de	gronden	van	de	uit	te	werken	bestemming	
opgenomen.	Onderhavige	pariële	herziening	voorziet	in	een	deel	hiervan.		
	
Er	is	een	stedenbouwkundig	ontwerp	gemaakt	voor	het	plangebied.	Dat	
voldoet	aan	de	uitwerkingsregels	die	in	het	moederplan	zijn	opgenomen.	
	
1.6 Planproces 
	
Terinzagelegging	ontwerp	
De	voorbereidingsprocedure	zoals	vermeld	in	artikel	3.6	Wro	is	gevolgd.	Dit	
houdt	in	dat	het	ontwerp	bestemmingsplan	gedurende	zes	weken	ter	inzage	
ligt	en	dat	deze	terinzagelegging	vooraf	is	aangekondigd	op	de	website	
www.officiëlebekendmakingen.nl.	Gedurende	de	termijn	van	terinzageligging	
kunnen	belanghebbenden	schriftelijk	of	mondeling	zienswijzen	over	het	plan	
kenbaar	maken.		
	
Vaststelling	en	beroep		
Tegen	het	besluit	tot	vaststelling	van	het	bestemmingsplan	kunnen	
belanghebbenden	die	een	zienswijze	hebben	ingediend,	beroep	instellen	bij	
de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State.	
Na	de	eventuele	einduitspraak	van	de	Raad	van	State	is	het	plan	
onherroepelijk.		
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1.7 Leeswijzer 
	
Het	tweede	hoofdstuk	van	deze	toelichting	geeft	een	beeld	van	de	bestaande	
situatie	in	het	plangebied.	Het	is	een	beschrijving	van	de	ruimtelijke	en	
functionele	structuur	van	het	gebied.	Het	derde	hoofdstuk	gaat	in	op	het	
relevante	beleid,	de	regelgeving	en	de	invloed	hiervan	op	het	
bestemmingsplan.	Het	vierde	hoofdstuk	gaat	in	op	de	nieuwe	situatie	met	de	
te	verwachten	ontwikkelingen	en	de	gewenste	ruimtelijk-functionele	
structuur.	Het	vijfde	hoofdstuk	gaat	in	op	de	onderzoeksgegevens	en	
beperkingen.	In	het	hoofdstuk	zes	komt	de	uitvoerbaarheid	aan	bod	en	het	
laatste	hoofdstuk	gaat	in	op	de	juridische	aspecten	van	dit	bestemmingsplan.	
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HOOFDSTUK 2: HUIDIGE SITUATIE 
	
	
2.1 Ruimtelijke structuur 
	
Historie	

De	Haarlemmermeerpolder	is	in	1852	drooggelegd	en	vervolgens	ontgonnen.	
Sinds	11	juli	1855	vormt	de	Haarlemmermeerpolder	in	zijn	geheel,	inclusief	
ringdijk	en	ringvaart,	de	gemeente	Haarlemmermeer.	Nadat	Venneperdorp	
en	Kruisdorp	(later	Hoofddorp)	gesticht	waren,	vormde	Kruisdorp	al	spoedig	
het	administratieve	en	economische	centrum	van	de	gemeente.		

De	ontginningsverkaveling,	die	zich	kenmerkt	door	de	zeer	sterke	
orthogonale	structuur	van	de	lange	slagen	langs	ontginningsassen,	is	nog	
duidelijk	zichtbaar	in	het	landschap	nabij	het	plangebied.	

Hoofddorp	is	de	grootste	kern	van	de	gemeente	Haarlemmermeer.	In	het	
zuiden	van	Hoofddorp	ligt	de	wijk	Toolenburg.	Aansluitend	op	die	wijk	is	
vanaf	2014	het	woongebied	Tudorpark	in	ontwikkeling.	Een	gebied	dat	
ruimte	biedt	aan	in	totaal	1250		woningen.	Het	is	aantrekkelijk	gelegen	
tussen	de	wijk	Toolenburg	aan	de	noordzijde	en	de	Bennebroekerweg	aan	de	
zuidzijde.		
Inmiddels	is	de	eerste	fase		binnen	de	gedetailleerde	bestemming	aan	de	
noordzijde	ontwikkeld	en	gerealiseerd.		Het	bouwrijpmaken	van	de	tweede	
fase	is	gestart.	Verder	is	de	hoofdstructuur	aangelegd	en	is	een	deel	van	de	
vrije	sector	kavels	aan	de	Bennebroekerweg	gerealiseerd.		
	

	

Afbeelding	5	Deelgebieden	Tudorpark	met	daarop	aangegeven	het	reeds	gerealiseerde	deelplan	in	het	
noorden,	de	bestemmingsplan	A	t/m	D	uit	de	tweede	fase	en	de	uitwerkingsplannen	E	en	F	uit	de	derde	
fase	
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Afbeelding	6	Impressie	van	reeds	gerealiseerde	woningbouw	in	het	eerste	deelplan	
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Bestaande	situatie	
De	huidige	situatie	bestaat	uit	een	gedeeltelijk	bouwrijp	gebied.	De	
hoofdstructuur	in	het	gebied	is	bij	de	ontwikkeling	van	de	eerste	fase	reeds	
aangelegd.	Tevens	is	langs	de	Bennebroekerweg	een	aantal	vrije	sector	
kavels	ontwikkeld	en	gerealiseerd.		
	
Voor	wat	betreft	de	ruimtelijke	hoofdstructuur	van	de	wijk	als	geheel	
verwijzen	wij	naar	hoofdstuk	4.2.1	van	de	toelichting	op	het	
bestemmingsplan	Hoofddorp	Tudorpark	e.o..	Deze	hoofdstructuur	is	
gebaseerd	op	de	essentiekaart	Toolenburg-Zuid	d.d.	6	december	2011	die	
door	de	gemeenteraad	is	vastgesteld.	

Deze	hoofdstructuur	is	romantisch	van	opzet	en	vormt	een	contrast	met	de	
rechtlijnigheid	van	de	polder.	Met	het	vastleggen	van	de	hoofdstructuur	is	
vanzelf	ook	de	ligging	van	de	bouwvelden	zichtbaar	gemaakt.		

Concreet	wordt	de	hoofdstructuur	gevormd	door	een	slingerende	
parkachtige	loop.	De	hoofdontsluitingen	zijn	ruimtelijk	vormgegeven	als	
lanen.	De	loop	is	een	combinatie	van	een	doorgaande	watersingel	
gecombineerd	met	in	het	groen	gelegen	wegen.	Het	profiel	van	de	loop	
wisselt.	Soms	liggen	de	verschillende	rijrichtingen	los	van	elkaar,	dan	weer	
komen	ze	samen,	soms	is	het	water	smal	dan	weer	breed.	Dit	geeft	een	zeer	
afwisselend	en	parkachtig	beeld.		
In	het	profiel	van	de	loop	wordt	een	bonte	verzameling	van	park	en	
laanbomen	voorgesteld;	ze	geven	het	plan	een	lommerrijk	karakter.	Vanaf	de	
Bennebroekerweg	takken	twee	hoofdontsluitingen	aan	op	deze	centraal	
gelegen	loop,	die	vervolgens	de	verschillende	deelplannen	ontsluit	voor	
autoverkeer.	Het	hart	van	de	wijk	wordt	gevormd	door	een	groene	weide	met	
grote	bomen,	gelegen	aan	het	water.		
Het	water	in	de	wijk	wordt	deels	langs	de	randen	van	de	wijk	gesitueerd,	
maar	voornamelijk	opgenomen	in	de	hoofdstructuur	van	de	loop.	Aan	de	
buitenzijde	van	de	loop	ligt	een	ring	van	water,	het	water	varieert	in	maat	en	
heeft	overwegend	groene	oevers.	Een	waterverbinding	wordt	gemaakt	aan	
de	westzijde	naar	de	bestaande	sloot	en	naar	de	noordzijde,	tevens	loopt	een	
waterverbinding	ter	plaatse	van	het	groene	hart	van	de	wijk.		

In	de	essentiekaart	Toolenburg-Zuid	en	het	moederplan	was	in	het	gebied	
van	het	voorliggende	plan	aan	extra	waterverbinding	opgenomen.	Deze	was	
bedoeld	om	het	water	in	de	wijk	te	brengen	in	aanvulling	op	bovenstaande	
hoofdstructuur.		
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Afbeelding	7	Waterstructuur	zoals	opgenomen	op	oorspronkelijke	essentiekaart	d.d.	6	december	2011	

	
De	essentiekaart	Toolenburg-Zuid	is	vervangen	door	de	Essentiekaart	De	
Parken.	Deze	kaart	is	vastgesteld	door	de	raad	van	de	gemeente	
Haarlemmermeer	op	8	juni	2017.	In	deze	essentiekaart	is	een	
samenhangende	visie	ontwikkeld	op	zowel	het	plangebied	Tudorpark	
(voorheen	Toolenburg-Zuid)	als	de	omliggende	woongebieden.	In	deze	
essentiekaart	de	Parken	zijn	de	eerdere	keuzes	in	het	kader	van	de	
Essentiekaart	Toolenburg-Zuid	nog	eens	tegen	het	licht	gehouden.	Daarbij	is	
de	waterpartij	die	aanvullend	op	de	hoofdstructuur	rondom	de	“pinda’	is	
geprojecteerd	en	die	dwars	door	voorliggend	plangebied	loopt,	
heroverwogen	en	komen	te	vervallen.	Gekozen	is	voor	de	meest	
structurerende	elementen	en	vooral	de	verbindingen	tussen	Tudorpark	en	de	
overige	“parken”	in	de	omgeving.	Randvoorwaarde	hierbij	is	wel	dat	aan	de	
eisen	met	betrekking	tot	waterberging	voldaan	blijft	worden.	



	
‘Hoofddorp	Tudorpark	e.o.	1e	herziening’	 	 Pagina		15	

	

	

Afbeelding	8	Verbeelding	van	essentiekaart	de	Parken	

De	wijk	zal	voor	het	autoverkeer	ontsloten	worden	via	twee	wegen	aan	de	
zuidzijde	van	het	gebied,	uitkomend	op	de	Bennebroekerweg.	Om	het	van	de	
woonwijk	afkomstige	autoverkeer	zo	snel	mogelijk	te	geleiden	naar	de	
Nieuwe	Bennebroekerweg,	zal	tussen	deze	weg	en	de	Bennebroekerweg	een	
verbindingsweg	worden	aangelegd.		

Aan	de	noordzijde	wordt	voorzien	in	een	ontsluitingsroute	via	sportpark	
Toolenburg.	In	het	plan	is	tot	slot	een	reservering	opgenomen	die	het	
mogelijk	maakt	een	ontsluitingsweg	voor	autoverkeer	te	realiseren	op	de	
Hoofdvaart	westzijde.		
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Afbeelding	9	de	reeds	gerealiseerde	hoofdstructuur	wegen,	water	en	groen	

Ten	behoeve	van	de	beeldkwaliteit	van	het	plan	en	de	inrichting	van	de	
openbare	ruimte	is	het	thema	“Tudor”	gekozen.	Het	thema	“Tudor”	komt	
terug	in	de	beeldkwaliteit	van	de	woningen	en	in	de	inrichting	van	de	
openbare	ruimte.		
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HOOFDSTUK 3:BELEID EN REGELGEVING 
	
3.1 Inleiding 
De	beleidscontext	voor	de	visie	op	het	plangebied	wordt	gevormd	door	
landelijke,	provinciale	en	gemeentelijke	beleidsrapportages.	In	het	
moederplan	zijn	al	verschillende	beschrijvingen	van	geldend	beleid	
opgenomen.	In	dit	bestemmingsplan	worden	alleen	de	kaders	en	toetsing	
genoemd	voor	zover	dit	een	aanvulling	geeft	op	het	moederplan.	In	dit	
hoofdstuk	is	het	relevante	ruimtelijk	beleid	samengevat	en	wordt	
geconcludeerd	in	hoeverre	de	ontwikkeling	past	binnen	het	beleid.		
	
3.2 Rijksbeleid 
	
 3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR 
	
Op	rijksniveau	zijn	op	ruimtelijk	gebied	de	Structuurvisie	Infrastructuur	en	
Ruimte	(SVIR)	en	het	Besluit	algemene	regels	ruimtelijke	ordening	(Barro)	
de	meest	bepalende	beleidsdocumenten.	De	Structuurvisie	Infrastructuur	en	
Ruimte	geeft	een	integraal	kader	voor	het	ruimtelijk	en	mobiliteitsbeleid	op	
rijksniveau	en	is	de	'kapstok'	voor	bestaand	en	nieuw	rijksbeleid	met	
ruimtelijke	consequenties.	
	
Doelen	
In	de	Structuurvisie	Infrastructuur	en	Ruimte	formuleert	het	Rijk	drie	
hoofddoelen	om	Nederland	concurrerend,	bereikbaar,	leefbaar	&	veilig	te	
houden	voor	de	middellange	termijn	(2028):	

• het	vergroten	van	de	concurrentiekracht	van	Nederland	door	het	
versterken	van	de	ruimtelijk-economische	structuur	van	Nederland;	

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

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

	
3.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2014)  
De	Structuurvisie	Infrastructuur	en	Ruimte	is	vertaald	in	het	Besluit	
algemene	regels	ruimtelijke	ordening	(Barro).	Dit	besluit	omvat	alle	
ruimtelijke	rijksbelangen	die	juridisch	doorwerken	op	het	niveau	van	
bestemmings-	en	inpassingsplannen.	Met	het	Barro	maakt	het	Rijk	proactief	
duidelijk	waar	provinciale	verordeningen,	inpassingsplannen	en	
gemeentelijke	bestemmingsplannen	aan	moeten	voldoen.	Uit	de	regels	en	
kaarten	behorende	bij	het	besluit	kan	worden	afgeleid	welke	aspecten	
relevant	zijn	voor	het	ruimtelijke	besluit.	
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De	gemeente	Haarlemmermeer	is	gelegen	binnen	de	regio	Noordwest-
Nederland.	Voor	deze	regio	gelden	onder	meer	de	volgende	opgaven	van	
nationaal	belang:	

• het	versterken	van	de	mainport	Schiphol	en	het	bijbehorende	netwerk	
van	verbindingen	door	het	opstellen	van	de	Rijksstructuurvisie	voor	
de	Schipholregio	(SMASH);	

• het	robuust	en	compleet	maken	van	het	hoofdenergienetwerk	(380	
kV);	

• het	tot	stand	brengen	en	beschermen	van	de	(herijkte)	EHS,	inclusief	
de	Natura	2000-gebieden.	

	
Het	plangebied	ligt	in	de	invloedsfeer	van	de	mainport	Schiphol.	Hiervoor	
geldt	het	Luchthavenindelingbesluit	(LIB).	De	planontwikkeling	dient	hieraan	
getoetst	te	worden.		
	
3.2.3 Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB)  
Het	rijksbeleid	voor	Schiphol	is	geformuleerd	in	de	Wet	tot	wijziging	van	de	
Wet	luchtvaart	('Wijzigingswet',	2003).	De	ruimtelijke	consequenties	van	de	
Wijzigingswet	staan	in	het	Luchthavenindelingbesluit	(LIB).	In	dit	besluit	is	
een	gebied	opgenomen	waarbinnen	beperkingen	worden	gesteld	ten	aanzien	
van	het	gebruik	en	de	bestemming	van	de	grond	voor	zover	deze	
noodzakelijk	zijn	met	het	oog	op	veiligheid	en	geluidsbelasting.	Het	
plangebied	is	in	verschillende	zones	van	het	LIB	Schiphol	gelegen.	Dit	
betekent	dat	nieuwbouw	van	geluidgevoelige	bestemmingen	(woningen,	
scholen,	etc.)	getoetst	moet	worden	aan	het	Luchthavenindelingbesluit	(LIB).		
Indien	uit	toetsing	blijkt	dat	nieuwbouw	niet	mogelijk	is	binnen	de	wetgeving	
van	het	Luchthavenindelingbesluit,	kan	de	Inspectie	Leefomgeving	en	
Transport	(namens	de	bewindslieden)	voor	een	beperkt	aantal	categorieën	
ontheffing	verlenen;	de	afgifte	van	een	zogenoemde	verklaring	van	geen	
bezwaar	op	basis	van	artikel	8.9	van	de	Wet	luchtvaart.	In	paragraaf	5.5	
wordt	verder	ingegaan	op	de	gevolgen	van	de	aanwezigheid	van	Schiphol	en	
het	LIB	voor	dit	bestemmingsplan.		
In	het	plangebied	spelen	verder	geen	nationale	belangen.		
	
3.2.4 Besluit ruimtelijke ordening (2012)  
Ladder	voor	duurzame	verstedelijking	(artikel	3.1.6	Bro)		
Overheden	die	nieuwe	stedelijke	ontwikkelingen	mogelijk	willen	maken,	
moeten	standaard	een	aantal	stappen	zetten	die	borgen	dat	tot	een	
zorgvuldige	ruimtelijke	afweging	en	inpassing	van	die	nieuwe	ontwikkeling	
wordt	gekomen.	Deze	stappen	volgen	de	ladder	voor	duurzame	
verstedelijking.		
	
Om	 bij	 de	 besluitvorming	 zowel	 verstedelijking	 te	 stimuleren	 als	
overprogrammering	 te	 voorkomen	 wordt	 bij	 de	 besluitvorming	 gebruik	
gemaakt	van	de	 ladder	voor	duurzame	verstedelijking,	welke	 is	opgenomen	
in	het	Besluit	ruimtelijke	ordening	(Bro):	



	
‘Hoofddorp	Tudorpark	e.o.	1e	herziening’	 	 Pagina		19	

	

	
De	toelichting	bij	een	bestemmingsplan	dat	een	nieuwe	stedelijke	ontwikkeling	
mogelijk	maakt,	bevat	een	beschrijving	van	de	behoefte	aan	die	ontwikkeling,	
en,	 indien	 het	 bestemmingsplan	 die	 ontwikkeling	 mogelijk	 maakt	 buiten	 het	
bestaand	 stedelijk	 gebied,	 een	 motivering	 waarom	 niet	 binnen	 het	 bestaand	
stedelijk	gebied	in	die	behoefte	kan	worden	voorzien.	
	
	
Toetsing		
de	voorgenomen	stedelijke	ontwikkeling	voorziet	in	een	actuele	(regionale)	
behoefte;	
	
Actuele	regionale	behoefte		
Het	plangebied	ligt	binnen	de	Metropoolregio	Amsterdam.	Voor	de	jaren	
2016-2020	is	een	regionaal	actieplan	(RAP)	opgesteld	waarin	de	
woningbehoefte	is	berekend	uitgaande	van	diverse	scenario’s.	In	de	
Handreiking	ladder	duurzame	verstedelijking	Stadsregio	is	uitgegaan	van	het	
basisscenario	van	het	RAP	en	wordt	voor	de	regio	Amsterdam	waarvan	de	
gemeente	Haarlemmermeer	deel	uitmaakt,	tot	2025	uitgegaan	van	een	
woningbehoefte	van	87.000	woningen.	De	harde	plancapaciteit	is	voor	2016	
voor	de	regio	als	totaal	48.000	woningen.	Gedeputeerde	staten	hebben	per	
brief	van	26	januari	2017	gereageerd	op	het	RAP	wonen	en	aangegeven	dat	
zij	vinden	dat	nader	moet	worden	ingegaan	op	de	binnenstedelijke	locaties.	
Binnen	het	Bestuurlijk	overleg	wonen	van	2	maart	2017	is	door	de	provincie	
met	de	regio’s	een	afspraak	gemaakt	over	de	aanpassing	van	het	RAP.	Dit	
heeft	geresulteerd	in	aanvullingen	zowel	van	het	regionale	
woningbouwprogramma	als	met	beleidsmatige	onderwerpen	op	het	gebied	
van	wonen	en	zijn	opgenomen	in	een	oplegger	van	het	Rap.	Op	11	juli	2017	is	
het	RAP	inclusief	oplegger	vastgesteld.	
Per	gemeente	wordt	de	plancapaciteit	bijgehouden	in	de	zogenaamde	
Monitor	plancapaciteit.	Deze	monitor	brengt	het	werkelijke	aanbod	aan	
harde	en	zachte	plancapaciteit	in	beeld.	Uit	deze	monitor	blijkt	dat	de	
nieuwbouwplanning	in	de	gemeente	Haarlemmermeer	voorziet	in	de	bouw	
van	7322	woningen	tot	2025.	De	1100	woningen	die	mogelijk	zijn	gemaakt	in	
het	vastgestelde	bestemmingsplan	Tudorpark	maken	hiervan	onderdeel	uit.	
Om	te	voldoen	aan	de	afspraak	in	het	BO	wonen	van	2	maart	2017	zal	deze	
monitor	worden	aangevuld	met	kenmerken	van	de	locatie.	In	ieder	geval	
wordt	de	locatie	Tudorpark	in	zijn	geheel	als	binnenstedelijke	locatie	
aangemerkt.	Daaruit	valt	af	te	leiden	dat	het	bestemmingsplan	valt	binnen	de	
totale	capaciteit	van	het	stedelijk	gebied	van	de	gemeente	Haarlemmermeer.	
Deze	capaciteit	sluit	aan	bij	de	behoefte	die	in	de	gemeente	Haarlemmermeer	
aanwezig	is	en	die	is	afgeleid	van	de	behoefte	in	het	RAP	wonen.		
De	provincie	Noord-Holland	heeft	een	overzicht	gemaakt	van	de	
plancapaciteit	per	gemeente.	Voor	de	gemeente	Haarlemmermeer	is	een	
overzicht	gemaakt,	waarbij	de	woningbouwplannen	voorzien	zijn	van	een	
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status-aanduiding.	Het	plan	Tudorpark	is	hierin	met	nummer	24	opgenomen	
als	“vastgesteld”	en	er	is	in	de	periode	van	2016-2019	gerekend	met	een	
toename	van	400	woningen.		
	
Verantwoording	kwalitatieve	woningbehoefte	
De	instroom	van	de	veelal	jongere	huishoudens	vindt	vooral	plaats	in	de	
grote	stad	en	wanneer	ze	meer	gaan	verdienen	en	gezinsvorming	zich	
aandient,	vertrekken	ze	vooral	naar	suburbane	gebieden,	waarmee	ze	ook	
weer	ruimte	maken	voor	nieuwe	instromers.		De	locatie	Tudorpark	zorgt	
voor	een	aanbod	van	voldoende	en	aantrekkelijke	woningen	om	door	te	
stromen	naar	de	regio.	Het	onderhavige	bestemmingsplan	voorziet	hier	
eveneens	in.	In	deze	herziening	worddt	zowel	voorzien	in	koopwoningen	als	
in	sociale	huurwoningen.		
	
	

	

	
Afbeelding	10	afdruk	uit	Monitor	plancapaciteit	2016	
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Op	grond	van	de	gemeentelijke	Woonvisie	2012-2015	moet	de	gemeente	
voor	de	komende	10	jaar	voorzien	in	een	jaarlijkse	groei	met	minimaal	400	
nieuwe	woningen.		
De	harde	plancapaciteit	binnen	de	gemeente	Haarlemmermeer	is		
onvoldoende	voor	de	woningbouwopgave	van	de	gemeente..	De	in	het	
bestemmingsplan	voorziene	capaciteit	draagt	dan	ook	bij	aan	het	behalen	
van	de	doelstellingen	uit	de	woonvisie	en	het	voorzien	in	een	actuele	
regionale	behoefte.	
	
De	voorgenomen	ontwikkeling	bevindt	zich	binnen	bestaand	stedelijk	gebied	
Het	onderhavige	bestemmingsplan	zal	voorzien	in	de	woningbehoefte	van	de	
gemeente	binnen	bestaand	stedelijk	gebied		
	
Bestaand	stedelijk	gebied	
De	ontwikkeling	vindt	plaats	in	het	bestaand	stedelijk	gebied	als	bedoeld	in	
het	Besluit	ruimtelijke	ordening.	Het	bestemmingsplan	Tudorpark	dat	is	
vastgesteld	op	9	januari	2014	voorziet	in	een	verstedelijkingsopgave	van	het	
gebied	tussen	de	wijk	Toolenburg	aan	de	noordzijde	en	de	Bennebroekerweg	
aan	de	zuidzijde.	Toetsend	aan	de	definitie	van	bestaand	stedelijk	gebied	is	
het	gebied	van	het	moederplan	in	zijn	totaliteit	gelegen	binnen	het	bestaand	
stedelijk	gebied.		
Tudorpark	is	als	ontwikkelingsgebied	opgenomen	in	lokale,	regionale	en	
provinciale	beleidsstukken.	Als	gevolg	hiervan	is	Tudorpark,	in	de	
Structuurvisie	Noord-Holland	2040	aangemerkt	als	“bestaand	bebouwd	
gebied”.	,anaf	1	maart	2017	wordt	in	de	Verordening	aangesloten	bij	de	
definitie	van	bestaand	stedelijk	gebied	als	bedoeld	in	het	Besluit	ruimtelijke	
ordening.	Gelet	op	de	reeds	aanwezige	bebouwing	langs	de	
Bennebroekerweg,	de	gedeeltelijke	realisering	in	de	vorm	van	een	
gedetailleerde	bestemming	van	de	hoofdstructuur	van	het	totale	
bestemmingsplangebied,	de	nieuwbouw	langs	de	Bennebroekerweg	en	de		
realisatie	van	de	eerste	twee	deelplannen		via	een	directe	bestemming	aan	de	
noordzijde	van	het	bestemmingsplan	Tudorpark	kan	het	totale	
bestemmingsplangebied	als	bestaand	stedelijk	gebied	worden	aangemerkt,	
inclusief	de	globale	bestemmingen	en	de	uit	te	werken	woonbestemming	
voor	het	overige	deel	van	het	gebied.	
	
Definities	Art	1.1.1,	lid	1,	onder	respectievelijk	h	en	i,	Bro:		
Bestaand	stedelijk	gebied:	bestaand	stedenbouwkundig	samenstel	van	
bebouwing	ten	behoeve	van	wonen,	dienstverlening,	bedrijvigheid,	
detailhandel	of	horeca,	alsmede	de	daarbij	behorende	openbare	of	sociaal	
culturele	voorzieningen,	stedelijk	groen	en	infrastructuur;		
Onder	bestaand	stedelijk	gebied	vallen	dus	gebieden	die	bebouwd	zijn	met	
vrijwel	alle	stedelijke	functies.	Ook	parken,	pleinen,	wegen	en	parkeerterreinen	
vallen	hieronder.	De	bebouwing	die	in	een	bestemmingsplan	mogelijk	is	maar	
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nog	niet	gerealiseerd,	valt	onder	bestaand	stedelijk	gebied.	Een	kassengebied	
wordt	aangemerkt	als	stedelijk	gebied.	Dit	geldt	ook	voor	lineaire	bebouwing	
(lintbebouwing)	langs	wegen	of	water.		
	
Stedelijke	ontwikkeling:	ruimtelijke	ontwikkeling	van	een	bedrijventerrein	
of	zeehaventerrein,	of	van	kantoren,	detailhandel,	woningbouwlocaties	of	
andere	stedelijke	voorzieningen.		
	
Nu	het	plangebied	is	gelegen	in	bestaand	stedelijk	gebied,	voldoet	het	aan	het	
tweede	onderdeel	van	de	ladder..Een	groot	deel	van	de	woningbouwopgave	
van	de	gemeente	Haarlemmermeer	wordt	voorzien	middels	de	verdere	
ontwikkeling	van	het	plan	Tudorpark,	waar	onderhavig	bestemmingsplan	
onderdeel	van	is.	
	
	
Conclusie		
De	ontwikkeling	voldoet	aan	de	uitgangspunten	van	de	ladder	voor	
duurzame	verstedelijking	
	
	
3.3 Provinciaal en regionaal beleid  
	
3.3.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040  
In	de	structuurvisie	Noord-Holland	2040	beschrijft	de	provincie	hoe	ze	de	
veelzijdigheid	van	Noord-Holland	wenst	te	bewaken	en	op	welke	manier	ze	
met	ontwikkelingen	als	globalisering,	klimaatverandering	en	vergrijzing	
omgaat.	De	structuurvisie	schetst	hoe	de	provincie	er	in	2040	moet	komen	
uit	te	zien.	Door	de	ruimtelijke	ordening	aan	te	passen	waar	nodig,	kan	met	
de	veranderingen	worden	omgegaan.	Daarnaast	kan	dit	door	de	bestaande	
kwaliteiten	verder	te	ontwikkelen.	De	aspecten	waarop	de	structuurvisie	zich	
daarom	richt	zijn	de	volgende:		

• klimaatbestendigheid:	de	provincie	zorgt	voor	een	gezonde	en	veilige	
leefomgeving	in	harmonie	met	water	en	gebruik	van	duurzame	
energie;		

• ruimtelijke	kwaliteit:	de	provincie	zorgt	voor	behoud	van	het	Noord-
Hollandse	landschap	door	verdere	ontwikkeling	van	de	kwaliteit	en	
diversiteit;		

• duurzaam	ruimtegebruik:	de	provincie	zorgt	voor	een	regionale	
ruimtelijke	hoofdstructuur	waarin	functies	slim	gecombineerd	
worden	en	goed	bereikbaar	zijn	nu	en	in	de	toekomst.		

	
Op	de	plankaart	behorende	bij	de	structuurvisie	is	het	plangebied	
aangegeven	als	“bestaand	bebouwd	gebied”.	Zoals	aangegeven	hiervoor	bij	de	
toetsing	aan	de	ladder	voor	duurzame	verstedelijking	is	per	1	maart	2017		
een	nieuwe	Provinciale	Verordening	Ruimte	in	werking	getreden.	De	
aanduidig	“bestaand	bebouwd	gebied”	is	daarin	komen	te	vervallen	en	wordt	
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vervangen	door	de	definitie	van	“bestaand	stedelijk	gebied”.	Zoals	hiervoor	
aangegeven,	is	het	Tudorpark	aan	te	merken	als	bestaand	stedelijk	gebied.	De	
verdere	ontwikkeling	van	het	plan	Tudorpark	past	dan	ook	binnen	het	
provinciale	beleid.	
	
	
3.3.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening 2017  
De	Provinciale	Ruimtelijke	Verordening	van	de	provincie	Noord-Holland	
geeft	een	beschrijving	waaraan	bestemmingsplannen,	projectbesluiten	en	
beheersverordeningen	moeten	voldoen.	Voor	de	doorwerking	van	het	in	de	
structuurvisie	vastgelegde	beleid	naar	gemeenten	toe,	heeft	de	provincie	een	
provinciale	ruimtelijke	verordening	opgesteld.	De	verordening	is	het	
aangewezen	instrument	als	het	gaat	om	algemene	regels	omtrent	de	inhoud	
van	gemeentelijke	bestemmingsplannen	of	projectbesluiten.	Hierin	zal	
duidelijk	het	provinciaal	belang	naar	voren	moeten	komen.		
Op	de	kaart	behorende	bij	de	verordening	zoals	die	gold	tot	1	maart	2017		is	
het	Tudorpark	aangeduid	als	'Bestaand	Bebouwd	Gebied'.	Het	toetsingskader	
voor	onderhavig	bestemmingsplan	is	evenwel	de	Verordening	per	1	maart	
2017.	In	artikel	5a	van	deze	Verordening	is	aangegeven	dat	een	
bestemmingsplan	uitsluitend	kan	voorzien	in	een	nieuwe	stedelijke	
ontwikkeling	als	deze	ontwikkeling	in	overeenstemming	is	met	de	binnen	de	
regio	gemaakte	schriftelijke	afspraken.	Zoals	hiervoor	bij	de	toetsing	aan	de	
ladder	voor	duurzame	verstedelijking	reeds	is	aangetoond,	stemt	onderhavig	
bestemmingsplan	overeen	met	de	afspraken	in	het	RAP	wonen	2016-2020	
van	de	Stadsregio	Amsterdam.	In	een	oplegger	op	het	RAP	wonen	2016-202	
is	ingegaan	op	de	operkingen	van	de	provincie.	Het	RAP	is	inclusief	oplegger	
op	11	juli	2007	vastgesteld.	Tudprpark	is	in	zijn	geheel	opgenomen	in	de	
regionale	woningbouwplanning.		
	
Actuele	regionale	woningbehoefte		
De	Provinciale	Woonvisie	2010-2020	is	gericht	op	het	realiseren	van	
voldoende	woningen	in	2020,	waarbij	kwalitatief	en	kwantitatief	een	goede	
afstemming	plaats	dient	te	vinden	tussen	vraag	en	aanbod.	Betaalbaar	
bouwen	en	doorstroming	zijn	daarin	van	belang.	De	Regionale	
afstemmingsprogramma's	(RAP's)	met	afspraken	over	de	
woningbouwproductie	zijn	een	middel	om	de	doelstelling	van	die	visie	te	
bereiken.	Haarlemmermeer	valt	onder	de	RAP	Stadsregio	Amsterdam.		
De	provincie	analyseert	jaarlijks	de	feitelijke	woningbouwproductie	en	de	
woningbehoefte	met	de	Monitor	Woningbehoefte.		
De	monitor	geeft	aan	dat	gezien	de	behoefte	in	de	Stadsregio	Amsterdam	de	
productie	daar	te	laag	is,	waardoor	de	druk	op	de	woningmarkt	oploopt.		
In	de	Monitor	Woningbehoefte	wordt	ook	de	monitor	plancapaciteit	
weergegeven.	Daarin	is	de	locatie	Tudorpark	opgenomen	als	onherroepelijk	
plan.	Gemeentebreed	wordt	een	aandeel	van	30%	voor	sociale	huur	
gerealiseerd,	echter	niet	per	woningbouwplan	maar	vanuit	het	oogpunt	van	



	
‘Hoofddorp	Tudorpark	e.o.	1e	herziening’	 	 Pagina		24	

	

een	gedifferentieerde	bevolkingsopbouw	en	voornamelijk	in	plannen	van	
enige	omvang.		
	
Conclusie		
Gezien	de	woningbehoefte,	de	ligging	in	het	voor	woningbouwontwikkeling	
aangewezen	gebied	Zuidrand	en	de	nabijheid	van	bestaande	hoogwaardige	
ontsluitingsstructuren,	voldoet	het	bestemmingsplan	aan	de	Provinciale	
Verordening	en	Structuurvisie,	de	Provinciale	Woonvisie	en	aan	de	ladder	
voor	duurzame	verstedelijking.	
	
	
3.4 Gemeentelijk beleid  
Woningbouwlocatie		
De	locatie	Tudorpark	ligt	in	de	zuidelijke	rand	van	Hoofddorp.		
De	mogelijkheden	voor	woningbouw	in	Hoofddorp	zijn	verwoord	in	de	
Deelstructuurvisie	Hoofddorp	2030.	Daarin	zijn	diverse	binnenstedelijke	
locaties	benoemd.	Deze	hebben	echter	onvoldoende	capaciteit	om	in	de	
woningbehoefte	te	kunnen	voorzien.	Daarom	wordt	ook	ingezet	op	locaties	
aan	en	in	de	rand	van	Hoofddorp.	Voorbeelden	daarvan	zijn	de	bouw	van	de	
wijk	Tudorpark	en	de	woningbouwlocaties	in	de	Zuidrand.		
	
Ruimtelijke	structuur	
De	ruimtelijke	structuur	is	vastgelegd	in	de	“Essentiekaart	Hoofddorp	
Zuidoost”	die	in	de	plaats	is	gekomen	voor	de	“Esentiekaart	Toolenburg	
Zuid”.		
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	‘De	Parken’	is	het	gehele	voor	woningbouw	aangewezen	gebied	aan	de	
zuidoostzijde	van	Hoofddorp.	De	Essentiekaart	Hoofddorp	Zuidoost	
(vastgesteld	door	de	gemeenteraad	op	8	juni	2017)	geeft	voor	‘De	Parken’	de	
ruimtelijke	samenhang	tussen	de	verschillende	woningbouwlocaties	in	dat	
gebied.	Het	geeft	inzicht	op	welke	wijze	de	verschillende	gebieden	ruimtelijk	
op	elkaar	aansluiten,	hoe	ze	onderling	door	middel	van	routes	verbonden	
zijn,	op	welke	wijze	de	bereikbaarheid	geborgd	is,	aan	welke	voorzieningen	
in	de	nieuwe	woongebieden	behoefte	is	en	welke	locatie	daarvoor	het	meest	
geschikt	is.	Samengevat	is	de	ruimtelijke	ambitie	voor	het	gehele	gebied:	
-	Hoofdzakelijk	woningbouw	(stedelijk	met	verschillende	accenten	in	
dichtheid);	
-	Gebieden	hebben	een	eigen	identiteit	maar	kennen	samenhang	in	
stedenbouw	en	uitstraling;	
-	Een	groen-	en	waterrijk	woonmilieu;	
-	Borgen	van	goede	bereikbaarheid	via	alle	modaliteiten	en	borgen	van	
verbindingen	onderling;	
-	Afstemming	inzake	programma,	beeldkwaliteit	en	voorzieningen;	
-	Duurzame	gebiedsontwikkeling,	waarbij	(bij	nieuwe	projecten	als	
Lincolnpark)	ingezet	wordt	op	toepassing	van	principes	van	de	circulaire	
economie.	

	
Essentiekaart	Hoofddorp	Zuidoost	(De	Parken)	

	
Het	totale	woonprogramma	in	de	Parken	komt	op	circa	3500	woningen.	Een	
deel	hiervan	is	reeds	gerealiseerd	of	in	aanbouw	(ongeveer	400).	Een	
marktanalyse	uit	2016	voor	woningbouw	in	de	Parken	geeft	als	richting	een	
grondgebonden	en	luxe	woonwijk	en	op	strategische	plekken	hoogbouw.	Uit	
het	oogpunt	van	een	gedifferentieerde	bevolkingssamenstelling	bestaat	
dertig	procent	van	de	woningen	in	nieuwe	woongebieden/	uitleggebieden	uit	
sociale	huurwoningen.		
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De	omvang	van	de	woningbouw	en	de	relatief	grote	afstand	tot	de	bestaande	
voorzieningen	geeft	draagvlak		voor	een	wijkcentrum.	Lincolnpark	wordt	
gezien	als	beste	locatie	hiervoor.	
Om	te	voorzien	in	maatschappelijke	voorzieningen	is	op	Nassaupark	ruimte	
gereserveerd	voor	een	basisschool	in	combinatie	met	kinderopvang	en	
peuterspeelzaal.	De	President,	Lincolnpark	en	Victoriapark	Oost	zijn	
zoekgebied	voor	eventuele	huisvesting	van	voortgezet	onderwijs.	
Ontmoetingsfuncties	worden	bij	voorkeur	in	samenhang	met	de	scholen	of	
eventuele	andere	voorzieningen	gerealiseerd.	
	
Voor	een	goede	(onderlinge)	aansluiting	van	de	woongebieden	voor	het	
fietsverkeer	is	het	van	belang	dat	er	bruggen	voor	langzaam	verkeer	worden	
aangelegd	over	de	Hoofdvaart.	
Naast	de	hoofdroute	door	de	wijk	Tudorpark	speelt	de	fietsroute	langs	de	
Bennebroekerweg	een	belangrijke	rol	voor	de	bereikbaarheid	van	
recreatiegebied	Toolenburgse	plas	en	sportvoorzieningen	in	de	Zuidrand.	De	
Essentiekaart	voorziet	in	het	creëren	van	logische	aansluitingen	op	deze	
bestaande	routes.	
Voor	goede	noord-zuid	routes	tussen	Hoofddorp	(centrum)	naar	Park21	is	er	
een	fietsroute	voorzien	door	Tudorpark	naar	het	Park	en	door	de	President	
naar	het	Park.	
	

	
	 Routestructuur		
	
De	Essentiekaart	geeft	voor	Tudorpark	geen	veranderingen	in	eerder	door	de	
gemeenteraad	vastgestelde	uitgangspunten.	
De	Essentiekaart	geeft	voor	dit	deel	de	groen-water-	en	infrastructuur	
opnieuw	aan.	In	principe	zijn	voorzijden	van	woningen	gekoppeld	aan	deze	
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structuur.	Er	zijn	een	beperkt	aantal	architectonische	afspraken,	bijvoorbeeld	
in	detaillering	en	materialisatie.	In	de	Essentiekaart	zijn	(voor)beelden	
hiervan	opgenomen.	Ook	zijn	de	‘Tudorpark	bouwregels’	bij	de	Essentiekaart	
gevoegd.	
	
Welstandsnota	2013	
In	de	Welstandsnota	2013	wordt	aangegeven	dat	er	plekken	zijn	in	de	polder	
waar	een	welstandelijke	beoordeling	niet	zo	belangrijk	is	en	dat	er	andere	
plekken	zijn	die	juist	wel	sturing	of	bescherming	nodig	hebben.	Het	
grondgebied	van	Haarlemmermeer	wordt	daarbij	onderscheiden	naar	
welstandsregimes	van	verschillende	‘zwaarte’	:		
–	welstandsvrij	regime:	er	wordt	niet	getoetst	aan	redelijke	eisen	van	
welstand	
–	regulier	welstandsregime:	het	gebouw	in	zijn	omgeving	maar	ook	als	
zelfstandig	object,	de	architectonische	benadering	
–	bijzonder	welstandsregime:	het	gebouw	in	zijn	omgeving,	als	zelfstandig	
object	en	daarnaast	ook	nog	bijzondere	onderdelen	en	details	van	het	
gebouw,	de	esthetische	benadering	
–	specifiek	welstandsregime:	in	het	gebied	is	een	beeldkwaliteitsplan	van	
toepassing	
Grotere	herstructureringsplannen	en	nieuwbouwprojecten	moeten	
plaatsvinden	binnen	het	kader	van	een	stedenbouwkundig	plan	en	een	
beeldkwaliteitsplan.		
Wanneer	het	Beeldkwaliteitsplan	door	de	raad	wordt	vastgesteld	vormt	het	
een	directe	aanvulling	op	de	Welstandsnota.		
Voor	een	dergelijk	gebied	wordt	een	supervisor	of	een	kwaliteitsteam	
aangesteld,	die	de	kwaliteit	van	het	te	ontwikkelen	gebied	moet	waarborgen	
en	toetst	aan	de	redelijke	eisen	van	welstand.	Een	kwaliteitsteam	bestaat	uit	
diverse	leden,	deels	werkzaam	bij	de	gemeente,	deels	uit	een	aantal	externen	
(architecten).	
Dat	is	voor	dit	gebied	ook	het	geval.	
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HOOFDSTUK 4: NIEUWE SITUATIE  
	
4.1 Visie 
	
In	het	bestemmingsplan	Tudorpark	e.o.	(het	moederplan)		is	de	visie	
neergelegd	voor	het	plan	als	geheel.	Met	het	plan	wordt	de	
concurrentiepositie	van	de	metropool	als	geheel	verstevigd.	De	kwaliteit	van	
architectuur	en	openbare	ruimte	is	hoogwaardig.	
	
	
	
4.2 Ruimtelijke structuur 
	
4.2.1 Stedenbouwkundige opzet bestemmingsplan 
Het	onderhavige	bestemmingsplan	en	de	onderliggende	verkaveling	is	
getoetst	in	het	zogenaamde	q-team	aan	de	essentiekaart	alsmede	de	
architectonische	afspraken.		
Het	bestemmingsplan	voorziet	in	de	bestemming	Woongebied.	Deze	
bestemming	biedt	de	nodige	flexibiliteit	in	de	verkaveling	voor	woningbouw.	
Voor	het	gebied	waarop	dit	bestemmingsplan	van	toepassing	is,	is	een	
verkavelingsplan	opgesteld.	Dit	verkavelingsplan	voldoet	aan	de	regels	van	
de	bestemming	Woongebied.	Deze	bestemming	Woongebied	voldoet	op	haar	
beurt	weer	aan	de	uitwerkingsregels	van	het	bestemmingsplan.	
	
Het	bestemmingsplan	geeft	de	mogelijkheid	om	de	thans	opgestelde	
verkaveling	binnen	de	regels	van	de	bestemming	Woongebied	nog	te	
wijzigen.	Uitgangspunt	is	evenwel	de	verkaveling	welke	thans	voorligt.	
Omwille	van	de	rechtszekerheid	is	voor	de	bouw	van	appartementen	een	
zone	opgenomen	waarbinnen	de	gestapelde	bouw	kan	plaatsvinden.		
	
Bij	de	vormgeving	van	de	woningen	en	de	inrichting	van	de	openbare	ruimte	
wordt	het	Tudor-concept	en	de	daarmee	verbonden	hoogwaardige	kwaliteit	
doorgezet.			
	
Voor	wat	betreft	het	parkeren	wordt	aangesloten	bij	het	Handboek	
parkeernormen	van	de	gemeente	Haarlemmermeer	uit	2013.	
De	parkeernormen	zijn	eveneens	in	overeenstemming	de	Leidraad	DIOR	
(Duurzame	inrichting	openbare	ruimte).	
Het	gebied	valt	binnen	de	categorie	sterk	stedelijk,	rest	van	de	bebouwde	
kom	en	binnen	de	kolom	tussen	400	en	700	m	van	een	HOV-halte	of	tussen	
700	en	1200	m	van	een	treinstation.	Deels	valt	het	gebied	binenn	een	afstand	
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van	minder	dan	400	m	van	een	HOV	halte.	De	parkeernormen	zijn	op	grond	
van	de	vigerende	tekst	van	het	Handboek	als	volgt:	
	
Type	woning	 Parkeernorm	 Waarvan	

bezoekersparkeren	
Vrijstaande	woningen	 2.1	 0,3	
Twee	onder	een	kap	
woning	

2,0	 0,3	

Rijwoningen	koop	 1,8	 0,3	
Appartementen	koop	
duur	

1,9	 0,3	

Appartementen	koop	
midden	duur	

1.7	 0,3	

Appartementen	koop	
goedkoop	

1,5	 0,3	

Huurwoning	vrije	
sector	
Huurwoning	sociaal	

1,8	 0,3	

Huurwoning	sociaal	 1,5	 	
Appartementen	huur	
duur	

1,7	 0,3	

Appartementen	huur	
midden/goedkoop		

1,3	 0,3	

Kamerverhuur	
zelfstandig	niet	
studenten	

0,65	 0,2	

Kamerverhuur	
studenten	niet	
zelfstandig	

0,2	 0,2	

Aanleunwoning	
serviceflat	

0,9	 0,3	

	
	
In	de	planregels	wordt	een	zogenaamde	dynamische	verwijzing	opgenomen.		
Indien	in	het	kader	van	dit	bestemmingsplan	gebouwd	kan	worden	dienen	bij	
het	verlenen	van	een	daartoe	benodigde	omgevingsvergunning	de	
parkeernormen	in	acht	te	worden	genomen	zoals	deze	zijn	opgenomen	in	het	
geldende	parkeerbeleid	van	Haarlemmermeer.	
	
4.3 Functionele structuur 
	
Woningbouwprogramma	
De	regels	voor	de	globale	bestemming	Woongebied-uit	te	werken	bevatten	
de	bepaling	dat	het	aantal	woningen	binnen	deze	bestemming	niet	groter	
mag	zijn	dan	1100.	Onderhavig	bestemmingsplan	voorziet	in	een	gering	
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aantal	van	ongeveer	153	woningen	en	blijft	binnen	het	maximale	aantal	van	
de	1100	woningen.		
	
Voor	wat	betreft	de	ontsluiting	van	dit	deelplan	wordt	voldaan	aan	de	
ontsluitingsprincipes	die	in	het	moederplan	vastliggen	en	daarin	nader	zijn	
uitgewerkt.		
	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 
	
	

 

 

 

 

 

 
	
	
	



‘Hoofddorp	Tudorpark	e.o.	1e	herziening’	 Pagina		31	

HOOFDSTUK 5: ONDERZOEK EN BEPERKINGEN 

5.1 Inleiding 

De	uitwerkingsplicht	die	ten	grondslag	ligt	aan	dit	bestemmingsplan	is	
opgenomen	in	het	moederplan.		Ten	behoeve	van	dat	plan	zijn	verschillende	
onderzoeken	uitgevoerd.	Het	opnieuw	verrichten	van	alle	onderzoeken	is	
niet	noodzakelijk.		In	dit	hoofdstuk	wordt	op	enkele	belangrijke	aspecten	
ingegaan.	

Voor	de	algemene	wet-	en	regelgeving	die	op		de	onderzoeken	van	toepassing	
is,	wordt	verwezen	naar	het	moederplan.			

5.2 Water 

Door	de	aanleg	van	de	wijk	Tudorpark	zal	het	verhard	oppervlak	toenemen	
in	vergelijking	met	de	situatie	voordat	deze	wijk	werd	ontwikkeld.	Om	te	
voorkomen	dat	de	opvang	van	water	wordt	afgewenteld	op	naastgelegen	
gebieden	is	uitgangspunt	van	het	hoogheemraadschap	van	Rijnland	dat	van	
die	toename	aan	verharding	15	%	gecompenseerd	wordt	in	de	vorm	van	
open	water.	

Ten	behoeve	van	het	moederplan	is	berekend	hoeveel	extra	verharding	in	het	
gebied	komt	en	hoeveel	nieuw	oppervlaktewater	daarvoor	nodig	is.	De	
gedetailleerde	berekening	is	opgenomen	in	bijlage	I	van	de	toelichting	van	
het	moederplan.		

De	watercompensatie	wordt	permanent	gemonitord.	In	het	kader	van	
onderhavig	bestemmingsplan	is	in	combinatie	met	de	thans	voorziene	
plannen	een	herberekening	gemaakt	ten	behoeve	van	de	watercompensatie.	
Hieruit	blijkt	dat	aan	de	15	%	norm	van	het	Hoogheemraadschap	van	
Rijnland	voldaan	blijft	worden.	Het	onderhavige	bestemmingsplan	voorziet	
niet	in	een	bestemming	Water.	Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	bestemming	
Water	in	het	moederplan.	

Voor	onderhavig	bestemmingsplan	is	opnieuw	een	berekening	gemaakt.	De	
vereiste	waterberging	past	in	de	totaalberekening	van	het	moederplan,	zoals	
op	afbeelding	11		is	aangegeven.		
Hieruit	blijkt	dat	er	een	overschot	is	van	361	m².	
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Afbeelding	11 watercompensatie	

Ten	behoeve	van	het	plangebied	wordt	een	rioleringsplan	opgesteld.	Er	
wordt	een	gescheiden	rioolstelsel	aangelegd.	Het	rioleringsplan	wordt	
getoetst	aan	de	Leidraad	Basisinrichting	Openbare	Ruimte	van	de	gemeente	
Haarlemmermeer.1Uit	de	berekening	van	het	HWA	riool	volgt	bij	toetsing	op	
een	ontwerpbui	08	een	minimale	waakhoogte	van	1,09	m.		Er	mag	met	
betrekking	tot	de	maximaal	optredende	waterstanden	in	geen	enkel	geval	
een	waterniveau	optreden	hoger	dan	0,30	meter	onder	het	maaiveldniveau.	
Het	HWA	rioolstelsel	voldoet	wat	betreft	de	minimale	waakhoogtes.	
Na	toetsing	blijkt	de	maximaal	optredende	stroomsnelheid	in	het	HWA-riool	
1,27	m/s	te	bedragen.	Een	dergelijke	waarde	voldoet	aan	de	maximale	
waarde	van	1,5	m/s.		
Bij	de	berekening	van	het	DWA-riool	volgt	een	maximale	vullingsgraad	van	9	
%.	De	maximale	waarde	van	50	%	wordt	niet	overschreden.	

Op	29	november		2017	is	een	positief	wateradvies	afgegeven	ten	behoeve	van	
dit	bestemmingsplan.		
Voor	het	bouwrijp	maken	van	fase	1	van	Toolenburg	Zuid	(Tudorpark),	
onder	meer	het	dempen	en	graven	van	watergangen,	de	toename	van	

1	Uitgave	d.d.	17	december	2009	

“P:\Projecten 64\6444 Dupon vastgoed Toolenburg zuid\tekeningen\003 Deelplan 3\110 VO inrichtingsplan\TBZ-CT-OPP-019 (Kader waterbalans).dgn
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verhard	oppervlak	etc.		is	reeds	vergunning	verleend	d.d.	24	september	2012	
onder	V54689.	
	
Het	voorliggende	bestemmingsplan	is	nog	binnen	fase	1	gelegen,	zodat	voor	
uitvoering	van	dit	bestemmingsplan	geen	separate	watervergunning	behoeft	
te	worden	aangevraagd.	
	
	
5.3 Bodem 
	
In	het	kader	van	het	moederplan	heeft	bodemonderzoek	plaatsgevonden.	Op	
27	oktober	2014	ontving	Ymere	ontwikkeling	BV	een	brief	van	de	
Omgevingsdienst	Noordzeekanaalgebied.	Hierin	wordt	vrijstelling	verleend	
van	de	verplichting	een	bodemonderzoek	in	te	stellen	voor	de	activiteit	bouw	
voor	alle	percelen	in	het	bestemmingsplan	Tudorpark,	dus	ook	voor	
onderhavig	bestemmingsplan.		
Op	het	gehele	gedeelte	van	Tudorpark	dat	reeds	gerealiseerd	is,	is	enkel	
grond	aanwezig	met	de	kwaliteit	AW	(schoon)	en/of	de	kwaliteit	Wonen.	
Grond	met	de	kwaliteit	industrie	of	niet	toepasbaar	is	verwijderd.	
Alle,	bij	diverse	bodemonderzoeken	aangetroffen	asbest	is	verwijderd	en	
afgevoerd	naar	een	erkende	verwerker.	
De	provincie	Noord-Holland	is	akkoord	gegaan	met	het	evaluatieverslag	van	
de	bodemsanering	Tudorpark	Toolenburg	Zuid	Hoofddorp	uitgevoerd	door	
Hoste	milieutechniek.	Dat	is	gedaan	middels	de	brief	met	kenmerk	
330055/369061	d.d.	31	juli	2014.	
	
Conclusie	
De	bodemkwaliteit	van	het	plan	staat	verdere	ontwikkeling	niet	in	de	weg	
	
5.4 Flora en Fauna 
	
Per	1	januari	2017	zijn	de	Flora-	en	faunawet,	de	Natuurbeschermingswet	en	
de	Boswet	samengevoegd	in	de	Wet	natuurbescherming.	Voor	wat	betreft	het	
toetsingskader	aan	aspecten	van	flora	en	fauna	(de	soortenbescherming)	is	
er	sprake	van	een	gewijzigd	beschermingsregime.	De	Wet	
natuurbescherming	kent	drie	beschermingsregimes:	Beschermingsregime	
soorten	Vogelrichtlijn,	Beschermingsregime	soorten	Habitatlijn	en	
Beschermingsregime	andere	soorten.		Het	laatste	regime	bevat	de	soorten	uit	
de	tabellen	1,2	en	3	van	de	Flora-	en	faunawet.	Een	aantal	soorten	die	onder	
de	Flora-	en	faunawet	beschermd	waren,	is	onder	de	Wet	natuurbescherming	
niet	meer	beschermd.	Het	gaat	onder	andere	om	de	kleine	modderkruiper.		
	
Een	aantal	soorten	die	in	de	Flora-	en	faunawet	niet	beschermd	waren,	is	op	
basis	van	de	Wet	natuurbescherming	wel	beschermd.	De	soorten	die	eerst	
niet	beschermd	waren,	maar	thans	wel	zijn	aangegeven	met	een	*	in	de	
uitgave	“Soortenbescherming	bij	ruimtelijke	ingrepen”	van	het	Ministerie	van	
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Economische	Zaken.	Tot	deze	nieuw	beschermde	soorten	behoren	een	aantal	
planten,	slechts	één	zoogdier	(	de	molmuis)	en	een	aantal	vlinders	en	libellen.		
	
In	het	bestemmingsplan	Hoofddorp	Tudorpark	e.o.	is	voor	wat	betreft	het	
aspect	flora	en	fauna	aangesloten	bij	het	onderzoek	en	de	aanbeveling	die	is	
gedaan	in	het	MER	Hoofddorp	Zuidrand.	In	de	“Eindrapportage	Natuurtoets	
flora-	en	faunawet		t.b.v.	bouwllocatie	Toolenburg-Zuid	te	Hoofddorp”		d.d.	18	
oktober	2011	2(Groenteam	te	Moordrecht)	is	ten	aanzien	van	vaatplanten	
aangegeven	dat	een	veldcontrole	diende	plaats	te	vinden.	Voor	
grondgebonden	zoogdieren	is	geconcludeerd	dat	juridisch	zwaarder	
beschermde	soorten	op	voorhand	kunnen	worden	uitgesloten.	Voor	
vleermuizen	heeft	een	veldinventarisatie	plaatsgevonden.	Datzelfde	geldt	
voor	reptielen	en	amfibieën.	
	
Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	er	geen	sprake	is	van	zwaarder	beschermde	
vaatplanten.	Gelet	op	de	bestaande	situatie	van	een	braakliggend	terrein	
zonder	beplanting	is	de	kans	dat	er	andere	vaatplanten	aanwezig	zijn	die	
thans	wel	beschermd	zijn	maar	onder	de	Flora-	en	faunawet	niet,	nihil.	
Daarnaast	is	in	2011	gebleken	dat	uitsluitend	de	egel,	de	mol,	veldmuis,	
hazen	en	konijnen	zijn	aangetroffen.	Het	is	dus	niet	aannemelijk	dat	thans	de	
molmuis	zou	worden	aangetroffen.	Tenslotte	leent	het	gebied	zich	niet	voor	
vlinders.	Reeds	meer	dan	10	jaar	zijn	geen	leefgebieden	in	deze	regio	
aanwezig	voor	deze	soorten.	Het	is	daarom	niet	aannemelijk	dat	zich	vlinders	
in	het	gebied	zouden	bevinden	die	thans	wel	beschermd	zijn.	
	
Op	grond	van	de	Natuurtoets	in	het	bestemmingsplan	“Hoofddorp	Tudorpark	
en	omgeving”	alsmede	de	uitgevoerde	Natuurtoets	in	2011	is	niet	
aannemelijk	dat	zich	thans	soorten	in	het	gebied	bevinden	die	op	grond	van	
het	regime	van	de	Wet	natuurbescherming	een	specifieke	bescherming	
verdienen.	
	
Aangezien	de	Natuurtoetsd	uit	2011	inmiddels	gedateerd	is	en	vanwege	de	
inwerkingtreding	van	de	Wet	natuurbescherming	is	ten	behoeve	van	dit	
bestemmingsplan	is	door	het	bureau	Aqua	Terra	Nova	een	aanvullend	advies	
opgesteld.	Het	aanvullende	advies	bevestigt	de	eerdere	conclusies	uit	het	
onderzoek	van	2011.	Concreet	is	de	conclusie	dat	uit	het	onderzoek	is	
gebleken	dat	effecten	op	(strikt)	bechermde	soorten	kunnen	worden	
uitgesloten.Het	advies	van	Aqua	Terra	Nova	is	als	bijlage	bij	deze	toelichting	
gevoegd.	
	
Conclusie	

																																																								
2	Natuurtoets	flora-	en	faunawet	t.b.v.	bouwlocatie	Toolenburg-Zuiid	te	
Hoofddorp	d.d.	18	oktober	2011,	Groenteam	Moordrecht	



	
‘Hoofddorp	Tudorpark	e.o.	1e	herziening’	 	 Pagina		35	

	

De	regelgeving	op	het	gebied	van	de	flora	en	fauna	zoals	deze	thans	is	
opgenomen	in	de	Wet	natuurbescherming	staat	deze	ontwikkeling	niet	in	de	
weg.		
	
5.5 Geluid 
Voor	het	plan	is	een	akoestisch	onderzoek	verricht	naar	wegverkeerslawaai	
vanuit	de	Wet	geluidhinder	(Wgh)	op	de	nieuwe	woningen	in	het	
bestemmingsplan.	Hieruit	blijkt	dat	de	geluidsbelasting	op	de	gevels	blijft	
beneden	de	wettelijke	voorkeursgrenswaarde	van	48	dB.	Er	zijn	geen	hogere	
grenswaarden	nodig.	De	rapportage	die	is	opgesteld	door	M+P	is	als	bijlage	
bij	deze	toelichting	gevoegd.	
	
Het	Luchthavenindelingsbesluit	(LIB)	bevat	ruimtelijke	maatregelen	op	
rijksniveau	die	verband	houden	met	het	waarborgen	van	de	veiligheid	van	
het	vliegverkeer	rond	de	luchthaven	Schiphol.		Het	LIB	legt	het	
luchthavengebied	vast	alsmede	een	beperkingengebied	rondom	de	
luchthaven.	Aan	de	zuidzijde	van	het	plan	Tudorpark	raakt	de	20	Ke	contour	
het	plangebied	van	het	moederplan.	Op	grond	van	de	tekst	van	het	huidige	
Luchthavenindelingsbesluit	gelden	hier	geen	beperkingen	voor	woningbouw.	
In	de	toelichting	op	het	moederplan	is	hierop	ingegaan.	Daar	waar	de	20	Ke-
contour	over	het	moederplan	ligt,	is	thans	sprake	van	een	gedetailleerde	en	
reeds	onherroepelijke	bestemming.	De	woningen	ter	plaatse	zijn	reeds	
gerealiseerd.		
	
Onderhavig	bestemmingsplan	ligt	in	bestaand	stedelijk	gebied	en	buiten	de	
20	Ke	contour.	
	
Conclusie		
Er	is	sprake	van	een	acceptabel	woon-	en	leefklimaat.	Het	aspect	geluid	c.q.	
wegverkeerslawaai	geeft	geen	belemmering	voor	de	uitvoering	van	dit	
bestemmingsplan.	
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Afbeelding	12	ligging	20	Ke	contour		(gele	kleur) 	ten	opzichte	van	plan	

5.6 Luchtkwaliteit 
In	het	moederplan	is	voor	het	gehele	plan	het	aspect	luchtkwaliteit	een	
verantwoording	gegeven.	Daarbij	is	de	capaciteit	die	in	onderhavig	
bestemmingsplan	is	opgenomen,	betrokken.	Geconcludeerd	is	dat	er	geen	
overschrijding	van	de	luchtkwaliteitsnormen	zal	plaatsvinden.	

Besluit	NIBM	
Conform	art.	5.16	van	de	Wet	milieubeheer	is	voor	een	plan	dat	niet	in	
betekenende	mate	(NIBM)	bijdraagt	aan	de	luchtkwaliteit	geen	uitgebreid	
luchtkwaliteitsonderzoek	nodig	en	kan	het	plan	zonder	uitgebreide	toetsing	
aan	de	luchtkwaliteitseisen	doorgang	vinden.	Een	plan	met	een	bijdrage	aan	
de	luchtkwaliteit	van	minder	dan	3%	van	de	grenswaarde	voor	de	stoffen	
NO2	(stikstofdioxide)	en	PM10	(fijn	stof),	is	conform	het	Besluit	niet	in	
betekenende	mate	bijdragen	(luchtkwaliteitseisen)	gedefinieerd	als	NIBM.		
Een	concretisering	van	NIBM	is	de	Regeling	niet	in	betekenende	mate	
bijdragen	(luchtkwaliteitseisen).	In	bijlage	3A	van	deze	regeling	worden	
onder	meer	woningbouwlocaties	kleiner	dan	1.500	woningen	aangeduid	als	
NIBM	(bij	één	ontsluitingsweg	of	niet	meer	dan	3.000	woningen	bij	twee	
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ontsluitingswegen).	De	bepaling	van	de	NIBM-grens	is	vastgelegd	in	het	DHV-
rapport	‘Bepaling	van	IBM	planomvang	op	basis	van	herziene	
uitgangspunten’,	Ministerie	van	VROM	(december	2006).	Uit	dit	rapport	
blijkt	dat	de	verkeersaantrekkende	werking	die	bij	de	norm	van	1.500	
woningen	is	gehanteerd,	2,6	vervoersbewegingen	per	etmaal	per	woning	
bedraagt.	Hieruit	volgt	dat	een	plan	met	een	verkeersaantrekkende	werking	
van	ten	hoogste	3.900	motorvoertuigbewegingen	per	etmaal	niet	in	
betekenende	mate	bijdraagt	aan	de	luchtkwaliteit.		
Omdat	het	aantal	woningen	beneden	de	grens	blijft	van	3000	woningen	voor	
het	totale	plan	waarvan	onderhavig	bestemmingsplan	onderdeel	uitmaakt,	is	
geen	aanvullend	onderzoek	vereist.	
	
Conclusie	
Geconcludeerd	wordt	dat	het	onderhavige	plan	NIBM	bijdraagt	en	daarom	
voldoet	aan	de	Wet	milieubeheer,	Titel	5.2.	Het	uitvoeren	van	een	uitgebreid	
luchtkwaliteitsonderzoek	is	op	basis	van	de	huidige	wetgeving	niet	vereist.	
Opgemerkt	wordt	dat	de	luchtkwaliteit	ter	plaatse	van	de	
ontwikkelingslocatie	volgens	de	NSL	monitoringstool	(2015)	aan	de	
grenswaarden	uit	de	Wet	milieubeheer	voldoet.	Het	plan	voorziet	niet	in	
gevoelige	functies	als	bedoeld	in	het	Besluit	gevoelige	functies.	Toetsing	
hieraan	kan	derhalve	achterwege	blijven.	
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HOOFDSTUK 6:UITVOERBAARHEID 
	
6.1 Financiële uitvoerbaarheid 
De	Wet	ruimtelijke	ordening	stelt	verplicht	dat	de	gemeenteraad	tegelijk	met	
de	vaststelling	van	een	bestemmingsplan	(daaronder	wordt	ook	een	
bestemmingsplan	verstaan)	een	exploitatieplan	vaststelt	voor	kostenverhaal.	
Dat	gaat	over	‘aangewezen	bouwplannen’	volgens	artikel	6.2.1.	van	het	
Besluit	ruimtelijke	ordening	(Bro).	Hierbij	gaat	het	bijvoorbeeld	om	de	bouw	
van	één	of	meer	woningen,	de	bouw	van	één	of	meer	andere	hoofdgebouwen	
of	de	uitbreiding	of	verbouwing	van	gebouwen.	In	de	wet	is	aangegeven	
welke	kosten	verhaald	kunnen	worden.	Het	vaststellen	van	een	
exploitatieplan	is	niet	nodig	indien	het	kostenverhaal	anderszins	verzekerd	
is,	bijvoorbeeld	door	gronduitgifte	of	een	anterieure	overeenkomst.	
Ten	opzichte	van	de	samenwerkingsovereenkomst	die	in	2009	is	aangegaan	
met	Ymere,	is	in	2012	een	uitwerking	(allonge)	gemaakt.	De	conclusie	voor	
het	bestemmingsplan	is	dat	het	kostenverhaal	anderszins,	namelijk	via	een	
overeenkomst	met	Ymere,	is	verzekerd.	
	
6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
De	maatschappelijke	uitvoerbaarheid	van	een	bestemmingsplan	wordt	
getoetst	aan		de	(mogelijke)	reacties	van	de	reguliere	overlegpartners.	Het	
wordt	ook	getoetst	aan	reacties	van	omwonenden	en	andere	
belanghebbenden	tijdens	de	zienswijzenperiode.	Omdat	er	nog	geen	
bewoners	zijn	tegenover	of	in	de	onmiddellijke	nabijheid	van	het	plangebied	
kon	er	met	omwonenden	geen	vooroverleg	worden	gevoerd.			
	
6.2.1 Resultaten wettelijk vooroverleg 
Het	moederplan	is	in	het	kader	van	het	wettelijk	verplichte	vooroverleg	ex	
artikel	3.1.1	Bro	in	de	voorontwerpfase	voorgelegd	aan	de	wettelijke	
overlegpartners.	De	uitwerkingsverplichting	c.q.	het	plandeel	waar	die	geldt,	
is	op	die	manier	reeds	betrokken	geweest	in	het	overleg.	Er	zijn	geen	
aspecten	die	nader	overleg	vergen	met	rijks-	of	provinciale	diensten.	Rijnland	
heeft	op	29	november	2017	op	het	plan	een	positief	wateradvies	gegeven.	
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HOOFDSTUK 7: JURIDISCHE ASPECTEN 
	
7.1 Opzet regels en verbeelding 
	
De	regels	en	de	verbeelding	vormen	samen	het	juridisch	bindende	gedeelte	
van	het	bestemmingsplan.	De	toelichting	is	niet	juridisch	bindend,	maar	kan	
wel	gebruikt	worden	als	nadere	uitleg	bij	de	regels.	
	
Op	de	bij	het	bestemmingsplan	behorende	verbeelding	zijn	alle	noodzakelijke	
gegevens	ingetekend.	Er	wordt	onderscheid	gemaakt	in	
(dubbel)bestemmingen	en	aanduidingen.	De	bestemmingen	zijn	de	
belangrijkste	elementen.	De	op	de	verbeelding	opgenomen	bestemmingen	
zijn	in	overeenstemming	met	de	Standaard	Vergelijkbare	
Bestemmingsplannen	(SVBP2012).	Door	deze	standaarden	wordt	de	kleur	en	
de	codering	van	de	bestemmingen	bepaald.	De	bestemmingen	zijn	op	het	
renvooi	weergegeven	in	alfabetische	volgorde.	Elke	op	de	verbeelding	
weergegeven	bestemming	is	gekoppeld	aan	een	bestemmingsregel	in	de	
regels.	De	regels	laten	vervolgens	bij	elke	bestemming	zien	op	welke	wijze	de	
gronden	binnen	de	desbetreffende	bestemming	gebruikt	en	bebouwd	mogen	
worden.	Daarbij	wordt	onder	meer	verwezen	naar	aanduidingen	op	de	
verbeelding.	Aanduidingen	in	samenhang	met	de	regels,	geven	duidelijkheid	
over	datgene	wat	binnen	een	bestemmingsvlak	al	dan	niet	is	toegestaan.	
	
De	regels	zijn	onderverdeeld	in	drie	hoofdstukken:	de	‘Inleidende	regels’,	de	
‘Bestemmingsregels’,	de	‘Algemene	regels’	en	de	‘Slotregel’	die	bestaat	uit	de	
naam	waaronder	het	bestemmingsplan	moet	worden	aangehaald.		
	
7.2 Inleidende bepalingen en algemene regels 
	
Het	eerste	hoofdstuk	bevat	inleidende	bepalingen.	In	artikel	1	is	in	de	
begripsbepalingen	het	bestemmingsplan	nader	gedefinieerd.	Hoofdstuk	2	
omvat	de	bestemmingsregels.		
	
7.3 Bestemmingsregels 
	
De	volgende	bestemmingen	zijn	in	het	plan	opgenomen:	
	
Woongebied	(wonen,	Tuin,	Wonen-Gestapeld,	Verkeer,Groen)	
De	regels	voor	de	bestemming	Woongebied	zijn	voor	het	grootste	deel	gelijk	
aan	de	tekst	van	artikel	16	van	het	moederplan.Binnen	deze	bestemming	is	
het	zowel	mogelijk	om	grondgebonden	woningen	te	realiseren	als	gestapelde	
woningbouw.	Waar	precies	gestapelde	bouw	komt	is	aangegeven	door	
middel	van	een	bouwaanduiding.		
De	maximale	hoogte	voor	grondgebonden	woningen	bedraagt	13	meter.	De	
hoogte	van	gestapelde	woningbouw	bedraagt	niet	meer	dan	25	meter.	Verder	
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is	de	eis	dat	de	diepte	van	de	voortuinen	van	de	grondgebonden	woningen	
minimaal	3	meter	moet	zijn,	niet	overgenomen.	In	de	praktijk	blijkt	dat	deze	
eis	een	ruimtelijk	gewenste	verspringing	van	rijen	woningen	in	de	weg	staat.		
	
Parkeerregels	
Sinds	een	regeling	over	het	parkeren	niet	meer	in	de	bouwverordening	mag	
voorkomen,	worden	parkeerregels	over	nieuw	te	maken	functies,	zoals	in	dit	
geval	woningen,	in	het	bestemmingsplan	opgenomen.		
	
7.4 Overgangsbepalingen en slotregels 
	
In	het	bestemmingsplan	wordt	de	overgangsbepaling	uit	het	BRO	onverkort	
opgenomen.	De	regels	sluiten	met	een	slotbepaling.	
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Bijlage	1:	Akoestisch	onderzoek	
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Samenvatting 

In opdracht van v.o.f. Tudorpark heeft M+P onderzoek verricht naar de geluidssituatie ter plaatse 
van nieuw te bouwen woningen in het plangebied Tudorpark Fase II, deelplan 3 te Hoofddorp.  
 
Het nieuwbouwplan is gelegen binnen de geluidszone van de Bennebroekerweg en de busbaan R-
net. Daarnaast wordt het deelplangebied omringt door de interne weg, deze weg is niet gezoneerd. 
 
Het plangebied Tudorpark ondervindt vanwege de gezoneerde wegen nergens een 
geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB. Vanwege de niet 
gezoneerde 30 km/u weg bedraagt de geluidsbelasting maximaal Lden = 51 dB. 
 
 
 



 

4 M+P.YMERE.17.01.2 

Inhoud 

Samenvatting 3 

Inhoud 4 

1 Inleiding 5 

2 Situatie 6 

3 Wettelijk kader 7 

3.1 Wet geluidhinder 7 

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid Haarlemmermeer 7 

4 Resultaten berekening wegverkeerslawaai 8 

4.1 Bepalingsmethode 8 

4.2 Invoergegevens 8 

4.3 Resultaten berekening geluidsbelasting 9 

5 Conclusie 10 

6 Literatuur 11 

bijlage A Figuren 12 

bijlage B Verkeersgegevens 14 

bijlage C Rekenresultaten 17 

 



 

M+P.YMERE.17.01.2 | 15 december 2017 5

1 Inleiding 

In opdracht van v.o.f. Tudorpark heeft M+P onderzoek verricht naar de geluidssituatie ter plaatse 
van nieuw te bouwen woningen in het plangebied Tudorpark Fase II, deelgebied 3 te Hoofddorp. 
Eerder hebben wij voor Toolenburg-Zuid onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting bij woningen 
aan de Bennebroekerweg en de noordwesthoek van het plangebied. Deze resultaten zijn 
opgenomen in rapport M+P.YMERE.11.03a van 12 oktober 2012 [3]. Daarna hebben we onderzoek 
uitgevoerd voor de deelgebieden ten noorden van de eerstelijns bebouwing aan de 
Bennebroekerweg en het plandeel ‘Shakespeare Island’ [4]. 
 
Het nieuwbouwplan is gelegen binnen de geluidszone van de Bennebroekerwegen de busbaan R-
net. Daarnaast wordt het deelplangebied omringt door de interne weg, deze weg is niet gezoneerd. 
In dit rapport vindt u een beoordeling van de geluidssituatie. Deze is tot stand gekomen op basis 
van een indeling van het gebied zoals weergegeven in het aangeleverde bestand ‘171022 L013-
20171019 Tudorplan fase II deelplan 3 legenda.pdf’. 
 
Voor het uitvoeren van het onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van verkeersgegevens 
afkomstig van de gemeente Haarlemmermeer.  
 
Voor het wegverkeer zijn berekeningen uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode II van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 [2]. De geluidsbelasting bij de woningen is getoetst aan de 
eisen uit de Wet Geluidhinder [1]. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma 
Geomilieu versie 4.10. 
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2 Situatie 

Het uitwerkingsplan fase II deelplan 3 van Tudorpark is gelegen ten noorden van de 
Bennebroekerweg tussen de busbaan R-net en de Hoofdweg. Het betreft de zogenaamde ‘pinda’ 
aan de binnenzijde van het plan. 
 
De nieuw te bouwen woningen liggen in de geluidszone van de busbaan R-net en 
Bennebroekerweg. De ontsluitingswegen in het plangebied Tudorpark kennen een maximaal 
toegestane snelheid van 30 km/uur. Voor de intensiteit op de interne ontsluiting is uitgegaan van de 
verkeersgegevens die zijn gebruikt binnen het onderzoek bij het Bestemmingsplan Zuidrand [5]. 
 
De woningen van het uitwerkingsplan Tudorpark zijn ofwel grondgebonden woningen met een 
bouwhoogte van twee lagen en een kap, ofwel kleine appartementenblokken met een bouwhoogte 
van drie lagen. In het geluidsonderzoek zijn wij uitgegaan van een maximale bouwhoogte van 10 m 
(2 lagen en kap) voor alle woningen in het uitwerkingsplan.  
 
In figuur 1 is de ligging (omkaderd) van deelplan 3 opgenomen. 
 

 

figuur 1 plangebied Tudorpark fase II, deelplan 3  



 

M+P.YMERE.17.01.2 | 15 december 2017 7

3 Wettelijk kader 

3.1 Wet geluidhinder 

De regelgeving voor wegverkeerslawaai, met uitzondering voor Rijkswegen, is vastgelegd in de 
Wet geluidhinder [1]. In artikel 74 van de Wgh is bepaald dat een weg een zone heeft die zich 
uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg: 
 
a. in stedelijk gebied: 
1°. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken of een of twee sporen: 200 meter; 
2°. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken of drie of meer sporen: 350 meter; 
 
b. in buitenstedelijk gebied: 
1°. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken of een of twee sporen: 250 meter; 
2°. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken of drie of meer sporen: 400 meter; 
3°. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter. 
 
Voor onderstaande wegen is een uitzondering gemaakt. Deze wegen hebben geen geluidzone. Het 
betreft een weg: 
 
a. die gelegen is binnen een als woonerf aangeduid gebied, of 
b. waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 
 
Binnen de geluidszone dient de geluidsbelasting te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde.  
 
De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden [dB]. Dit is een dosismaat voor het gewogen 
gemiddelde geluidsniveau per etmaal. De voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai 
bedraagt Lden = 48 dB. De maximale ontheffingswaarde voor binnenstedelijk gelegen woningen 
bedraagt Lden = 63 dB.  
 
Toetsing aan de voorkeursgrenswaarde vindt plaats per weg. Alvorens de berekende 
geluidsbelasting wordt getoetst aan de voorkeursgrenswaarde wordt, conform artikel art. 110g 
Wgh [1], een correctie worden toegepast. De hoogte van deze aftrek is aangegeven in artikel 3.4 
van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 [2]. De aftrek is afhankelijk van de ter plaatse als 
representatief te beschouwen snelheid van de lichte motorvoertuigen.  
 
Voor rijsnelheden v ≥ 70 km/uur geldt een aftrek: 
� 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 
� 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 
� 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 
 
Voor rijsnelheden v < 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. 
 
 

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid Haarlemmermeer 

De gemeente Haarlemmermeer heeft op het moment van schrijven geen geluidsbeleid. Er zijn dus 
geen regels vastgesteld voor het verlenen van een hogere grenswaarde. 
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4 Resultaten berekening wegverkeerslawaai 

4.1 Bepalingsmethode 

De geluidsbelastingsberekeningen zijn, per weg, uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode II 
van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 [2]. Hierbij is gebruik gemaakt van het software 
pakket Geomilieu versie 4.10. 
 
Bij de berekeningen is uitgegaan van gegevens inzake: 
� de verkeersintensiteiten, onderverdeeld naar lichte, middelzware en zware motorvoertuigen; 
� de rijsnelheden; 
� het type wegdek; 
� de weghoogte en het wegprofiel. 
 
Voorts is rekening gehouden met: 
� de afstand tussen de weg en de nieuw te bouwen woning; 
� de aanwezigheid van groenstroken in verband met bodemdemping; 
� reflecties afkomstig van tegenoverliggende bebouwing; 
� afscherming vanwege tussenliggende bebouwing, schermen of wallen. 
 
Voor de wettelijke toetsing zijn de wegen genoemd in tabel I onderzocht. 
 

tabel I Zonebreedte, deklaag en snelheid van relevante wegen 

weg zonering maximale 

zonebreedte [m] 

maximale 

snelheid [km/uur]* 

deklaag 

Bennebroekerweg binnenstedelijk 200 50 dab 

Busbaan binnenstedelijk 200 80 dab 

* het betreft hier de maximum representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 

 
Daarnaast is geluidsbelasting afkomstig van de interne ontsluiting van het plangebied onderzocht. 
Dit betreft een 30 km/u niet-gezoneerde weg. 
 
 

4.2 Invoergegevens 

De verkeersgegevens zijn verstrekt door de verkeerskundige van de gemeente Haarlemmermeer. 
Het betreft werkdagintensiteiten voor het jaar 2026, welke zijn omgerekend naar 
weekdagintensiteiten met een factor 0,89. Deze gegevens zijn verrekend naar een prognose voor 
het jaar 2027 uitgaande van 1,5% autonome groei.  
 
De werkdagintensiteiten voor het jaar 2026 zijn opgenomen in figuur 3, Bijlage B. De 
uurintensiteiten en de verdeling naar voertuigcategorieën voor de beschouwde wegen zijn 
opgenomen in Bijlage B tabel II tot en met tabel III van dezelfde bijlage. Een visuele weergave van 
het rekenmodel is opgenomen in figuur 2, Bijlage A. 
 
De intensiteiten op de busbaan R-net zijn gebaseerd op de dienstregeling van bus 310. De 
etmaalintensiteit en verdeling naar etmaalperiode zijn gegeven in tabel III. 
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Voor de interne weg zijn de etmaalintensiteiten uit het onderzoek voor het bestemmingsplan 
Zuidrand overgenomen. Het gaat hier om 4.067 voertuigen per werkdagetmaal in 2026. Voor de 
weekdag in 2027 is dit een intensiteit van 3.674 voertuigen. Voor de verdeling is uitgegaan van een 
standaardverdeling van 96% licht verkeer en 4% middelzwaar en zwaar verkeer. Voor de 
wegverharding is een klinkerbestrating in keperverband aangehouden. 
 
 

4.3 Resultaten berekening geluidsbelasting 

De geluidsbelasting is vastgesteld op de waarneempunten zoals weergegeven in figuur 2, 
Bijlage A. In Bijlage C zijn de resultaten van de geluidsbelastingsberekeningen opgenomen. 
 
Het deelplan ondervindt nergens een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde 
van Lden = 48 dB. De maximale geluidsbelasting na wettelijke aftrek conform artikel 110g Wgh 
bedraagt 35 dB ten gevolge van de busbaan R-net. De maximale geluidsbelasting ten gevolge van 
de Bennebroekerweg na wettelijke aftrek conform artikel 110g Wgh bedraagt maximaal 32 dB.  
 
Vanwege de interne planontsluiting bedraagt de geluidsbelasting maximaal Lden = 51 dB na aftrek. 
Deze geluidsbelasting is hoger dan de voor wegverkeer geldende voorkeursgrenswaarde, maar 
behoeft geen toetsing, omdat het een niet-gezoneerde weg betreft. 
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5 Conclusie 

Voor de nieuw te bouwen woningen in deelplan 3 is geen sprake van een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB door wegverkeer. Er zijn geen hogere grenswaarden 
nodig. 
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Bijlage A  

 

 Figuren  
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figuur 2 Rekenmodel 
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Bijlage B  

 

 Verkeersgegevens  
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figuur 3 werkdag etmaalintensiteiten 2026  



 

16 M+P.YMERE.17.01.2 

tabel II verdeling in voertuigcategorieën van de Bennebroekerweg  

etmaalperiode uurintensiteit  lichte  

motorvoertuigen 

middelzwaar vrachtverkeer zwaar vrachtverkeer 

dag 6,76 95,0 % 3,4 % 1,6 % 

avond 3,70 95,6 % 3,0 % 1,4 % 

nacht 0,51 96,1 % 2,8 % 1,1 % 

 
tabel III etmaalintensiteit van de busbaan R-net. 

wegvak  etmaal-intensiteit dag avond nacht 

Busbaan 261 5.37 % 4.65 % 2.12 % 
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Bijlage C  

 

 Rekenresultaten  
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YMERE.17.01 - Rekenresultaten versie 1.7

L den [dB], na 
aftrek, 

binnenstedelijk 

L den [dB], na 
aftrek, 

binnenstedelijk 

L den [dB], na 
aftrek, 

binnenstedelijk 

Bennebroekerweg R-net Interne weg
01_A 1,50 29 19 50 -
01_B 4,50 29 22 50 -
01_C 7,50 29 27 50 -
02_A 1,50 29 22 50 -
02_B 4,50 29 25 50 -
02_C 7,50 30 30 50 -
03_A 1,50 30 27 51 -
03_B 4,50 30 28 51 -
03_C 7,50 32 32 51 -
04_A 1,50 30 31 51 -
04_B 4,50 29 32 51 -
04_C 7,50 30 34 51 -
05_A 1,50 26 34 51 -
05_B 4,50 27 34 51 -
05_C 7,50 28 35 51 -
06_A 1,50 17 32 50 -
06_B 4,50 19 32 51 -
06_C 7,50 22 34 51 -
07_A 1,50 18 34 51 -
07_B 4,50 20 34 51 -
07_C 7,50 23 35 51 -
08_A 1,50 17 34 50 -
08_B 4,50 19 33 50 -
08_C 7,50 22 34 50 -
09_A 1,50 15 24 49 -
09_B 4,50 17 26 50 -
09_C 7,50 20 29 50 -
10_A 1,50 16 21 49 -
10_B 4,50 19 22 50 -
10_C 7,50 24 24 50 -
11_A 1,50 14 19 50 -
11_B 4,50 15 23 50 -
11_C 7,50 19 24 50 -
12_A 1,50 12 16 50 -
12_B 4,50 14 19 51 -
12_C 7,50 16 22 51 -
13_A 1,50 24 15 41 -
13_B 4,50 24 18 43 -
13_C 7,50 25 20 43 -

wnp
hoogte 

[m] L cum (L *VL)
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1  INLEIDING  

1.1 Aanleiding 
VOF Tudorpark heeft het voornemen om binnenkort te starten met de bouwwerkzaamheden van 
Tudorpark fase III aan de Bennebroekweg in gemeente Haarlemmermeer, gelegen in provincie 
Noord-Holland. Voor dit project dienen onder andere de gevolgen van de ruimtelijke ingrepen op 
de aanwezige flora en fauna te worden weergegeven. In dit kader is de onderhavige actualisatie 
Eco-effectscan uitgevoerd door Aqua-Terra Nova BV in opdracht van Emphasis advies te 
Waalwijk. 

1.2 Doelstelling 
De Eco-effectscan heeft als doel te inventariseren of het project mogelijk in strijd is met de Wet 
Natuurbescherming of het Natuurnetwerk Nederland in de Wet ruimtelijke ordening. Hiertoe 
worden de effecten van de activiteiten op beschermde gebieden en soorten inzichtelijk gemaakt 
en wordt geadviseerd hoe te handelen in het kader van de natuurwetgeving. Voor de vigerende 
wetgeving zie bijlage 1. 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethode en het toetsingskader van de Eco-effectscan 
beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het project en het plangebied beschreven. Mogelijke effecten 
op beschermde Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden 
beschreven in hoofdstuk 4. De resultaten van de inventarisatie worden in hoofdstuk 5 
beschreven. De te verwachten effecten met betrekking tot beschermde soorten staan in 

hoofdstuk 6. Tot slot volgen in hoofdstuk 7 de conclusies en worden de maatregelen geadviseerd. 
Bronvermeldingen zijn in de tekst met een nummer aangegeven, wat naar het desbetreffende 
nummer in de referentielijst verwijst.  
 
In de bijlagen wordt de natuurwetgeving toegelicht, zijn kaarten van het plangebied opgenomen 
en is een inventarisatielijst opgenomen met de resultaten van het locatiebezoek en de 
literatuurstudie.  

1.4 Verantwoording 
Bij ecologische veldwerkzaamheden is een volledige garantie over de afwezigheid van soorten 

niet te geven. Door de inzet van ter zake kundige ecologen en landelijk geaccepteerde 
onderzoeksmethodes wordt onze onderzoekskwaliteit gewaarborgd. 
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2 METHODE 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de resultaten van de voorliggende rapportage tot stand 
zijn gekomen. Dit hoofdstuk dient tevens als onderbouwing van de conclusies. In het kort wordt 
weergegeven hoe de Wet Natuurbescherming in het project wordt geborgd.  

2.2 Projectbeschrijving 
Het project wordt beschreven aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. 

Hiertoe wordt de omvang en ligging van het plangebied beschreven in relatie tot groenstructuren 
in de omgeving, wordt de bestaande situatie geschetst en worden de beoogde activiteiten 
omschreven. 

2.3 Wettelijk kader Wet Natuurbescherming 
Voor een uitgebreide omschrijving van de wet- en regelgeving zie bijlage 1. In de Wet 
Natuurbescherming zijn beschermde soorten en gebieden aangewezen. Hierbij zijn soorten 

ingedeeld in 2 beschermingscategorieën (categorie 1 en 2). Categorie 1 betreffen de strikt 

beschermde soorten van de Europese Habitat- en vogelrichtlijn aangevuld met soorten van de 
Bern en Bonn conventies. De categorie 2 soorten betreffen de nationaal en provinciaal 
beschermde soorten. Categorie 2 bestaat voor een groot deel uit de kwetsbare rode lijst soorten.  
De beschermde gebieden bestaan uit de Europese aangewezen Natura 2000-gebieden, aangevuld 
met provinciaal aangewezen beschermde natuurgebieden.  
 

De bescherming van soorten is met name gericht op instandhouding van populaties en 
verblijfplaatsen van individuen. Hierbij wordt het ‘nee, tenzij’-principe gehanteerd. Handelingen in 
strijd met de verbodsbepalingen zijn per definitie verboden. Uitzonderingen voor overtreding van 
de verbodsbepalingen kunnen worden verleend middels vrijstellingen en ontheffingen. Tevens is 
de zorgplicht te allen tijde van kracht voor alle planten en dieren. Zie bijlage 1 voor de relevante 
verbodsbepalingen bij ruimtelijke inrichting en ontwikkelingen. 

2.4 Aanwezigheid beschermde planten en dieren 
Aan de hand van een veldbezoek, verspreidingsatlassen, overige naslagwerken en lokale 
waarnemingen wordt een lijst samengesteld van categorie 1 en 2-soorten en vogels met jaarrond 

beschermde nesten welke in de omgeving van het plangebied zijn waargenomen of potentieel 
aanwezig zijn. Deze lijst met soorten is een momentopname, is niet limitatief en kan aangevuld 
worden met beschermde soorten waarvan de aanwezigheid aannemelijk is.  

 
Voor deze soorten wordt op basis van het verkennend locatiebezoek de geschiktheid van biotopen 
in het plangebied beoordeeld. De beoordeling van de aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren in het plangebied resulteert in de vaststelling: 
- Niet aanwezig c.q. afwezig: de soort is niet in de omgeving waargenomen of het plangebied 

vormt geen geschikt biotoop voor soort welke in de omgeving waargenomen is; de 
beoordeling van de afwezigheid wordt uitsluitend in uitzonderingen behandeld; soorten welke 

op de inventarisatielijst zijn opgenomen en niet worden behandeld, worden per definitie 
beoordeeld als niet aanwezig c.q. afwezig; 

- Niet uit te sluiten: de soort is in de omgeving waargenomen of kan op basis van betrouwbare 
bronnen* verwacht worden en het plangebied vormt geschikt biotoop voor verblijfplaatsen of 
andere functionele onderdelen van de leefomgeving van de soort;  

- Aanwezig: de soort is tijdens het locatiebezoek waargenomen of de soort is in het plangebied 

waargenomen op basis van betrouwbare bronnen*.  
*Betrouwbare bronnen zijn minder dan 3 jaar oude gegevens van overige ter zake kundige en de NDFF.  

2.5 Beoordeling beschermde natuurgebieden 
Op basis van provinciale en lokale kaartendatabases wordt de ligging van natuurgebieden in de 
omgeving van het plangebied inzichtelijk gemaakt. Het betreft gebieden uit de Wet 
Natuurbescherming en gebieden in het Natuurnetwerk Nederland. Indien dergelijke beschermde 
natuurgebieden binnen een straal van 5 km van het plangebied gelegen zijn of de ingreep een 

zodanig karakter heeft dat effecten op grotere afstand mogelijk zijn, wordt de wettelijke status 
beschreven en wordt beoordeeld of negatieve effecten op de gebieden uitgesloten kunnen 
worden.  
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Indien noodzakelijk zal bij de effectbeoordeling in het kader van de Programmatische Aanpak 

Stikstof gebruikt worden gemaakt van het rekenmodel AERIUS Calculator. AERIUS Calculator 
berekent de emissie van stikstof als gevolg van economische activiteiten en de depositie op 
Natura 2000-gebieden. 

2.6 Effectbeoordeling en toetsing 
Voor de aanwezige beschermde soorten of beschermde soorten waarvan de aanwezigheid niet 
uitgesloten kan worden, worden de effecten van de voorgenomen handelingen beoordeeld en 
getoetst aan de verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming en de zorgplicht.  
 
De toetsing is gericht op aantasting en verstoring van individuen en hun functionele leefomgeving 
en mogelijke effecten op nabijgelegen natuurgebieden. De toetsing is afhankelijk van de 

kwetsbare periode waarin handelingen een effect kunnen hebben. Vervolgens wordt beoordeeld 
of aantasting van individuen en hun functionele leefomgeving een effect heeft op de gunstige 
staat van instandhouding van de regionale of landelijke populatie.  
 

Per soortgroep worden de handelingen getoetst aan de verbodsbepalingen en de zorgplicht. Per 

beschermingscategorie worden hierbij verschillende toetsingskaders gehanteerd (zie tabel 2.1).  
 
Tabel 2.1. Toetsingskader per beschermingscategorie  

Categorie Toetsingskader 

Categorie 1  
(Strikt beschermde 
soorten) 

Effecten dienen te allen tijde voorkomen te worden. Indien effecten op soorten uit 
categorie 1 niet uitgesloten kunnen worden, dient de omvang van de mogelijke effecten 
inzichtelijk gemaakt te worden middels vervolgonderzoek. 

Categorie 2  
(Overige beschermde  
soorten 

Voor handelingen in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling geldt een 
vrijstelling voor overtreding van de verbodsbepalingen, mits de handelingen uitgevoerd 
worden conform een goedgekeurde gedragscode. Indien het niet mogelijk is om conform 
een gedragscode te werken, dan dient ontheffing aangevraagd te worden. 

Alle planten en 
dieren 

In het kader van de zorgplicht dienen schadelijke effecten zoveel als redelijkerwijs 
verwacht kan worden voorkomen te worden, beperkt te worden of ongedaan gemaakt te 
worden.  

 

2.7 Nieuwe Wet Natuurbescherming 
Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet voegt de 
voormalige Natuurbeschermingswet 1998, Boswet en de Flora- en faunawet samen. In deze 
nieuwe Wet Natuurbescherming hebben de provincies de rol van bevoegd gezag.  
 
Naast de nationaal vastgestelde verordeningen zijn er tevens provinciale verordeningen opgesteld 

en kunnen soorten en gebieden op provinciaal niveau worden toegevoegd aan de lijst beschermde 
soorten (categorie 2). Hoewel deze lijsten en de verordeningen door de meeste provincies reeds 
(al dan niet in concept) bekend gemaakt zijn, gaan er in de loop van 2017 vermoedelijk nog 
wijzigingen plaats vinden. Ook de te volgen procedures zijn op moment van schrijven nog niet 
door alle provincies bekend gemaakt.  
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3 PLANGEBIED 

3.1 Ligging 
Het plangebied GREX Tudorpark fase III is gelegen aan de Bennebroekweg te Hoofddorp, 
gemeente Haarlemmermeer in de provincie Noord-Holland. Het plangebied is gelegen aan de rand 
van Hoofddorp en bestaat uit een braakliggend terrein. Zie figuur 3.1 voor de ligging en bijlage 2 
voor de begrenzing van het plangebied. 
 

 
Figuur 3.1. Ligging en begrenzing plangebied GREX Tudorpark fase III te Hoofddorp. Zie ook 
bijlage 2. 

3.2 Bestaande situatie  
Het plangebied ligt aan de zuidrand van Hoofddorp en bestaat uit een bestaand braakliggend 
terrein. In het verleden werd dit deel van het terrein gebruikt voor agrarische doeleinden. Het 
terrein bestond uit (fruit-) kwekerijen, overige houtopstanden, landbouwpercelen en smalle 
watergangen (22). Zie voor een impressie van het plangebied de onderstaande afbeeldingen 
(figuur 3.2). 
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Figuur 3.2. Foto impressie van GREX Tudorpark fase III te Hoofddorp. 
 

3.3 Beoogde situatie en activiteiten 
De activiteitenomschrijving is opgesteld aan de hand van plattegronden, ontwerptekeningen en 
de mondeling en schriftelijk door de opdrachtgever verstrekte informatie. 
 
Het GREX Tudorpark fase III wordt een nieuwe woonwijk gebouwd in de karakteristieke Engelse 

Tudor bouwstijl gerealiseerd. In totaal wordt in fase III ca 316 woningen gebouwd. Fase I is reeds 
gerealiseerd. De woningen worden inmiddels al bewoond. Fase II is in ontwikkeling, enkele 
woningen zijn reeds gerealiseerd en een deel van het gebied wordt de bouw opgestart.  
De werkzaamheden van fase III bestaan uit het bouwrijp maken van het plangebied, aanleggen 

van de leidingen, infrastructuur,  fundering en de uiteindelijke woningbouw. 
 
Deze activiteiten vormen de basis van de Eco-effectscan. 
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Figuur 3.3. Impressie realisatie 316 woningen van GREX Tudorpark fase III te Hoofddorp. 
 
 

 
Figuur 3.3. Impressie van bouwstijl GREX Tudorpark fase III te Hoofddorp (23). 
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4 RESULTATEN GEBIEDSBESCHERMING 
 

Onderstaand wordt bepaald wat de afstand is van het plangebied tot beschermde natuurgebieden 
of gebieden die behoren tot een ecologische verbindingszone. Daarnaast wordt getoetst of de 
geplande activiteiten een negatief effect hebben op de nabijgelegen beschermde natuurgebieden 
en ecologische verbindingszones.  

4.1 Natura 2000-gebieden 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Kennemerland Zuid’ bevindt zich op circa 7,8 kilometer 

ten westen van het plangebied (15), zie figuur 4.1. Zie bijlage 3 voor een kaart met een overzicht 
van de omliggende natuurgebieden. Andere Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstand. 
 

 
Figuur 4.1. Ligging plangebied (rode ster) ten opzichte van de omliggende Natura-2000 gebied 
(groen met rose vlak). 
 

Natura 2000-gebied ‘Kennemerland Zuid’ is een natuurgebied bestaande uit een uitgestrekt 

duingebied aan de zuidkant van het Noordzeekanaal. Het gebied bestaat voornamelijk uit 
kalkrijke jonge duinen en voor een klein deel uit achterliggende, oudere landschap van 
strandvlakten en volledige ontkalkte duinen. Kenmerkende begroeiing is de duinroosvegetaties in 
het openduin, duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, verschillende plassen, goed 
ontwikkelde struwelen en diverse duinbossen. Aan de binnenduinrand zijn diverse landgoederen 
aanwezig met een aantal oude buitenplaatsen (24). 
 

4.2 Ecologische verbindingszones 
Het plangebied is niet gelegen binnen de begrenzing van de NNN. Echter ligt het plangebied op 
2,3 kilometer afstand van een natuurgebied dat deel uitmaakt van de NNN (16) (zie figuur 4.3). 

Het NNN betreft meerdere percelen weiland met omliggende watergangen.  
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Figuur 4.2. Ligging plangebied (rode ster) ten opzichte van de omliggende NNN gebieden. 
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5 RESULTATEN SOORTBESCHERMING 
 

Het plangebied aan de GREX Tudorpark fase III is bezocht in de ochtend van 22 december 2017 
om ter plekke de mogelijk aanwezige soorten te inventariseren en de impact van de activiteiten 
op de flora en fauna. Tijdens het oriënterend veldbezoek was het bewolkt, windkracht 2 en een 
temperatuur van 9ºC.   

5.1 Vaatplanten 
Op basis van verspreidingsgegevens komt naar voren dat in het plangebied geen beschermde 

plantsoorten voorkomen. Naast de bouwopslag en het tijdelijk kantoor van aannemer Dura 
Vermeer is het terrein in zijn geheel braakliggend en ingezaaid met gras. Fase III ligt gelegen 
tussen Tudorpark fase I & II. Op het terrein van fase III groeien verschillende grassen met 
kruiden vegetatie. Op het terrein staat naast de bouwopslag geen bebouwing hierdoor is het 
uitgesloten dat muurflora zich kan vestigen.  
 
Het voorkomen van beschermde soorten vaatplanten in het plangebied kan op basis van deze 

kenmerken worden uitgesloten.  

5.2 Vogels 
Alle broedende vogels, hun broedplaatsen en de functionele omgeving van de broedplaatsen zijn 
beschermd. Daarnaast zijn rust- en verblijfplaatsen én de functionele omgeving van een aantal 
vogelsoorten jaarrond beschermd. In het plangebied worden broedende vogels verwacht, zowel 
algemene vogels als soorten met een jaarrond beschermde verblijfplaats. 

 

5.2.1 Vogels met jaarrond beschermde verblijfplaats 
Op basis van verspreidingsgegevens komt naar voren dat in de omgeving van Hoofddorp de 
gierzwaluw en de huismus behorend tot categorie 1-4 (jaarrond beschermde vaste verblijfplaats) 
voorkomen. Hiernaast komen verschillende uilen (ransuil en kerkuil) en roofvogelsoorten voor in 
de omgeving van Hoofddorp zoals de buizerd, boomvalk en sperwer.  

 
Het plangebied is braakliggend. Er staan geen woningen. Het plangebied is hierdoor niet geschikt 
als als nestlocatie voor de huismus en gierzwaluw. De aanwezigheid van jaarrond beschermde 

nestlocaties van de huismus en de gierzwaluw zijn binnen het plangebied uitgesloten. 
 
Door het ontbreken van oudere bomen en oudere schuren is het plangebied niet geschikt als 

nestgebied voor uilen. De aanwezigheid van vaste rust- en/of verblijfplaatsen van uilen in de het 
plangebied worden hierbij uitgesloten.  
 
In het plangebied staan geen bomen. Langs de Bennebroekerweg staat een bomenrij langs een 
drukke doorgaande weg. Het aanwezige groen en de bomenrijis niet geschikt voor nesten van 
jaarrond beschermde vogels als buizerd, sperwer of boomvalk. Tijdens het veldbezoek zijn ook 
geen geschikte nesten in de omliggende bomen waargenomen. De aanwezigheid van vaste rust- 

en/of verblijfplaatsen van roofvogels in de naastgelegen bomen worden hierbij uitgesloten.  
 

5.2.2 Vogels uit categorie 5 
Van de vogelsoorten met een verblijfplaats uit de categorie 5 zijn verschillende vogels binnen het 
plangebied te verwachten: spreeuw, zwarte kraai en torenvalk. Nesten van categorie 5-soorten 
zijn jaarrond beschermd wanneer specifieke ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

Door het ontbreken van bomen wordt in dit geval het plangebied alleen gebruikt als 
foerageergebied. In het plangebied nestelen naar verwachting geen vogels uit categorie 5. Echter 
is er in de omgeving voldoende alternatief en zijn er geen redenen om de nesten jaarrond te 
beschermen. Wel zijn de vogels en hun nesten beschermd tijdens het broeden.  
 

5.2.3 Algemene (broed)vogels 
In de nabije omgeving van het plangebied zijn diverse algemene vogelsoorten aangetroffen zoals 
houtduif, schoolekster, kievit, meerkoet, aalscholver, grote zilverreiger en wilde eend. Deze 
vogels zijn niet jaarrond beschermd, maar zijn tijdens hun broedperiode wel beschermd. De 
aanwezige watergangen binnen het plangebied zijn geschikt als nestlocatie voor de aangetroffen 
algemene vogelsoorten. Het plangebied is hierdoor in zijn geheel geschikt als broedgelegenheid 
voor algemene broedvogels. 
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5.3 Grondgebonden zoogdieren  
Op basis van verspreidingsgegevens komt naar voren dat in de omgeving van het plangebied 
geen strikt beschermde grondgebonden zoogdieren voorkomen. In de omgeving komen wel 
nationaal beschermde soorten voor als de hermelijn en de bunzing. De locatie biedt geen geschikt 

habitat voor marterachtigen als wezel en bunzing om in te verblijven. Aanwezigheid van vaste 
verblijfplaatsen van marterachtigen wordt uitgesloten.  
 
In het plangebied komen naar verwachting algemene kleine grondgebonden zoogdieren voor als 
muizen, mol en egel. Voor deze soorten is de zorgplicht van kracht.  
 
De provincie Noord-Holland verleend bij ruimtelijke ontwikkelingen vrijstelling voor het opzettelijk 

doden of vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor de haas, vos, egel en de aardmuis. 

5.4 Vleermuizen 
Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen als 
afzonderlijke groep behandeld. Alle soorten vleermuizen vallen binnen de Wet Natuurbescherming 

(behorende bij artikel 3.5, Habitatrichtlijn, bijlage IV). Vleermuizen maken binnen hun netwerk 

gebruik van vaste verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes.  
 

5.4.1 Verblijfplaatsen 
In het plangebied zijn geen bomen of bebouwing aanwezig. De aanwezigheid van verblijfplaatsen 
van vleermuizen wordt op basis van het ontbreken van geschikt habitat uitgesloten.  

 
De nieuwe woningen rondom het braakliggende terrein, buiten de begrenzing van het plangebied, 
zijn geschikt als vaste verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen. Binnen het stedelijk 
gebied van Hoofddorp komen soorten als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige 
dwergvleermuis voor. Echter de voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op deze 
potentiele vaste verblijfplaatsen.  
 

5.4.2 Foerageergebied en vliegroute 
Het plangebied is een open terrein zonder bomen. Naast het plangebied ligt recreatieplas 

Toolenburg. Langs deze recreatieplas is een groene struweelzone aanwezig. Langs de 
Bennebroekerweg staat een bomenrij. Het plangebied en het omliggende terrein vormen een 
geschikt foerageergebied voor onder andere gewone- en ruige dwergvleermuizen, watervleermuis 
en laatvlieger. Door de geplande werkzaamheden kunnen vleermuizen verstoord worden. Echter 

is er genoeg geschikt foerageergebied in de omgeving aanwezig, waardoor het geen essentieel 
foerageergebied betreft.  
 
In het plangebied zijn geen lijnvormige elementen aanwezig die geschikt zijn als vliegroute voor 
vleermuizen. De geplande werkzaamheden betreffen de bouw van woningen. De aanwezigheid 
van vliegroutes binnen het plangebied wordt hiermee uitgesloten.  

5.5 Amfibieën  
Uit de landelijke verspreidingsgegevens worden (strikt) beschermde amfibieën niet nabij het 
stedelijk gebied van Hoofddorp verwacht. Langs de binnenduinrand en naastgelegen 
poldergebieden komt de rugstreeppad voor. De rugstreeppad betreft een strikt beschermde soort 
conform de Europese habitatrichtlijn en behoort tot categorie 1 van de Wet Natuurbescherming. 

Deze soort komt voor in sloten in polder- en graslandgebieden en op braakliggende 

bouwterreinen. Echter ligt dit geschikte gebied op ca 6 kilometer van het plangebied af. 
Daarnaast ligt in het tussenliggende gebied veel infrastructuur, wat een groot obstakel is tijdens 
de migratie. De watergangen rondom het plangebied maken deel uit van een netwerk van 
(polder)sloten. In de watergangen komen naar verwachting verschillende vissoorten voor. De 
oevers zijn steil en de bodem bestaat uit een modderige laag. Hierdoor vormen de watergangen 
geen geschikt voortplantingswater voor de rugstreeppad. Het plangebied heeft geen 
voortplantingshabitat, schuilmogelijkheden en winterhabitat voor de rugstreeppad en is hierdoor 

ongeschikt als leefgebied. De aanwezigheid van essentieel leefgebied voor strikt beschermde 
rugstreeppad is hierdoor redelijkerwijs uitgesloten. 
 
Doordat onverharde delen en greppels in het plangebied aanwezig zijn, kan de aanwezigheid van 
algemeen voorkomende amfibieën niet worden uitgesloten. Door de waterloop evenwijdig aan het 
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plangebied, is het mogelijk dat algemene amfibieën als bastaardkikker, meerkikker en gewone 

pad van het plangebied gebruik maken als jaarrond leefgebied.  

5.6 Reptielen 
Uit de landelijke verspreidingsgegevens worden (strikt) beschermde reptielen van de 

Habitatrichtlijn Bijlage IV niet binnen het stedelijk gebied van Hoofddorp verwacht. In de ruime 
omgeving (duingebied en nabij de Vinkeveense Plassen) komen de zandhagedis en de ringslang 
voor.  Het plangebied, Tudorpark fase 3, heeft geen los zand waar de zandhagedis zijn eieren in 
kan leggen of op kan zonnen. Daarnaast bestaat zijn habitat voornamelijk uit open gebieden met 
lage vegetatie op zanderige en zon beschenen locaties. Binnen het plangebied is dit specifieke 
habitat niet aanwezig. De aanwezigheid van essentieel leefgebied voor strikt beschermde 
zandhagedis is hierdoor redelijkerwijs uitgesloten. 

 
Uit de landelijke verspreidingsgegevens komt naar voren dat in de omgeving van Hoofddorp de 
strikt beschermde ringslang kan worden verwacht. De ringslang komt voor in waterrijke 
gebieden. Het plangebied is gelegen aan de rand van het stedelijk gebied van Hoofddorp. In het 
plangebied zijn geen geschikte bladerhopen aanwezig voor de ringslang, daarnaast is de rest van 

het terrein en de omgeving weinig aantrekkelijk als leefgebied voor de ringslang. Op de oevers 

van de watergangen is weinig begroeiing en in de naastgelegen polder is weinig schuilgelegenheid 
doordat er weinig ruimtelijke variatie aanwezig is. Op basis van het habitat wordt voorkomen van 
de ringslang uitgesloten.  

5.7 Vissen 
Uit de landelijke verspreidingsgegevens worden (strikt) beschermde vissen van de Habitatrichtlijn 
Bijlage IV niet in de watergangen naast het stedelijk gebied van Hoofddorp verwacht. Niet 

uitgesloten wordt dat in de watergangen algemene vissen voorkomen. Het is mogelijk dat dat 
algemene vissen als de baars, ruisvoorn en tiendoornige stekelbaars van de watergangen in het 
plangebied gebruik maken als jaarrond leefgebied.  

5.8 Overige beschermde soorten 
Van de ongewervelden zijn naast vlinders en libellen, enkele kevers (vliegend hert, brede 
geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, vermiljoenkever), 

weekdieren (platte schijfhoren, Bataafse stroommossel) en een kreeftachtige (rivierkreeft), 

beschermd door de Wet Natuurbescherming. Het plangebied en directe omgeving voorzien voor 
geen van deze soorten in geschikt habitat. De aanwezigheid van beschermde ongewervelden kan 
hierdoor redelijkerwijs worden uitgesloten.   
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6 EFFECTBEOORDELING EN TOETSING 
 

In dit hoofdstuk worden eventuele effecten van de geplande werkzaamheden op aanwezige 
natuurwaarden uitgewerkt. Daarnaast wordt antwoord gegeven op de vraag of, en zo ja, in welke 
mate, beschermde gebieden en beschermde plant- en diersoorten, beschermd door de Wet 
Natuurbescherming, door de beoogde activiteiten kunnen worden geschaad. Indien er schade op 
kan treden, wordt aangegeven of hiervoor aanvullende maatregelen en/of een ontheffing 
noodzakelijk is/zijn. 

6.1 Gebiedsbescherming 
Het plangebied is gelegen op circa 7,8 kilometer van het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-
Zuid’. In bijlage 3 is een weergave opgenomen van de ligging van het plangebied ten opzichte 
van beschermde Natura 2000-gebieden. Andere Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstand.  
 
Het Natura 2000-gebied betreft een natuurgebied bestaande uit een uitgestrekt duingebied, 
voornamelijk uit kalkrijke jonge duinen en voor een klein deel uit achterliggende, oudere 

landschap van strandvlakten en volledige ontkalkte duinen. De bouw van de woningen in het 

plangebied heeft door de voorgenomen werkzaamheden geen effect op het Natura 2000-gebied. 
Negatieve effecten zijn uitgesloten.  
 
Het gebied is niet gelegen in of naast de NNN maar op 2,3 kilometer afstand van de NNN. De 
bouw van de woningen hebben geen negatieve effecten op de NNN. Een verdere toetsing is niet 
noodzakelijk.  

6.2 Soortbescherming 

6.2.1 Vaatplanten 
Er zijn geen beschermde vaatplanten aangetroffen. Door de ligging van de locatie aan de rand 
van het stedelijk gebied van Hoofddorp het worden (strikt) beschermde vaatplanten ook niet 
verwacht. Aanwezigheid van beschermde flora kunnen worden uitgesloten. Er is geen sprake van 

een nadere toetsing aan de Wet Natuurbescherming met betrekking tot beschermde vaatplanten. 
 

6.2.2 Vogels 
Binnen het plangebied zijn geen bomen aanwezig en staat naast de bouwopslag en tijdelijk 
kantoor, geen bebouwing. De aanwezigheid van vaste rust- en/of verblijfplaatsen van jaarrond 

beschermde vogels wordt daarmee redelijkerwijs uitgesloten. De voorgenomen werkzaamheden 
leiden niet tot negatieve effecten op vogels met een jaarrond beschermde verblijfplaats. Op basis 
van bovenstaande is nader onderzoek naar beschermde vogelsoorten binnen het plangebied 
Tudorpark fase III niet noodzakelijk. 
 
Nesten van algemene broedvogels zijn beschermd tijdens het broeden en mogen tijdens de 
broedperiode niet worden verstoord of verwijderd. Het plangebied is geschikt als broedterritoria 

voor algemeen voorkomende vogelsoorten. Nesten van algemene vogelsoorten kunnen niet 
worden uitgesloten. Het broedseizoen duurt grofweg van maart tot en met juli. Indien een nest 
wordt aangetroffen, zowel op de grond als in struiken of bomen mogen deze door de beschermde 
status tijdens de broedperiode niet worden verstoord of verwijderd. Om verstoring te voorkomen 
wordt aanbevolen de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.   
 

6.2.3 Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn geen verblijfplaatsen of essentieel leefgebied van strikt beschermde grondgebonden 
zoogdieren aanwezig in het plangebied. Negatieve effecten zijn uitgesloten. Er is geen sprake van 
een nadere toetsing aan de Wet Natuurbescherming.  
 

6.2.4 Vleermuizen 
Alle vleermuizen en hun functionele leefomgeving zijn strikt beschermd conform de Wet 
Natuurbescherming, categorie 1 en de EU-Habitatrichtlijn Bijlage IV. Negatieve effecten op 
vleermuizen door de uitvoering van de werkzaamheden kunnen in het plangebied worden 
uitgesloten. De uitstraling van licht tijdens de bouwwerkzaamheden kunnen een verstorend effect 
hebben op foeragerende en migrerende vleermuizen. Aangeraden wordt om de werkzaamheden 
zoveel mogelijk bij daglicht uit te voeren, om zo onnodige verstoring te voorkomen. Indien 

verlichting noodzakelijk is dient uitstraling van licht naar omliggende bebouwing en groene zones 
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zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het aanwezige foerageergebied en de aanwezige 

potentiele vliegroute worden door de geplande bouwwerkzaamheden niet aangetast. Er is geen 
sprake van een nadere toetsing aan de Wet Natuurbescherming. 
 

6.2.5 Amfibieën 
Door het ontbreken van geschikte waterlopen, dicht struweel en vergraafbare bodem binnen de 
begrenzing van het plangebied en de ligging van het plangebied nabij het stedelijk gebied van 
Hoofddorp kan de jaarrond beschermde soort als de rugstreeppad worden uitgesloten. 
 
Door de werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen verloren gaan en kunnen algemeen 
voorkomende amfibieën worden gedood. Voor het verwijderen van verblijfplaatsen en het 

verwonden van algemene soorten geldt een vrijstelling in het kader van de Wet 
Natuurbescherming. De zorgplicht blijft echter wel van toepassing (bijlage 1).  
 

6.2.6 Reptielen 
Op basis van het oriënterende veldonderzoek en het ontbreken van voldoende geschikt habitat 

wordt het voorkomen van leefgebied van strikt beschermde soorten als de zandhagedis en de 

ringslang uitgesloten. Er zijn geen verblijfplaatsen of essentieel leefgebied van strikt beschermde 
reptielen aanwezig in het plangebied. Negatieve effecten zijn uitgesloten. Er is geen sprake van 
een nadere toetsing aan de Wet Natuurbescherming. 
 

6.2.7 Vissen 
Op basis van het oriënterende veldonderzoek en het ontbreken van voldoende geschikt habitat 

wordt het voorkomen van leefgebied van strikt beschermde vissen uitgesloten. Er is geen 
essentieel leefgebied van strikt beschermde vissen aanwezig in het plangebied. Negatieve 
effecten zijn uitgesloten. Er is geen sprake van een nadere toetsing aan de Wet 
Natuurbescherming.  
 

6.2.8 Overige beschermde soorten 
De aanwezigheid van strikt beschermde overige ongewervelden is op basis van ontbrekende 
biotopen uitgesloten. Negatieve effecten door de sloop van de opstallen op deze overige 

beschermde soorten zijn hierdoor uitgesloten. Er is geen sprake van een nadere toetsing aan de 
Wet Natuurbescherming. 

6.3 Overzicht beschermde soorten 
In tabel 6.2 zijn per soortgroep de benodigde vervolgstappen conform de Wet Natuurbescherming 
aangegeven. In tabel 6.2 wordt met een kleuren code gewerkt. De betekenis van de kleurencode 
wordt in tabel 6.1 weergegeven.  
 
Tabel 6.1. Betekenis kleuren codes 

Kleur Betekenis 
Groen Werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden met in acht neming van de algemene zorgplicht 

(zie bijlage 1). Verdere vervolgstappen zijn niet noodzakelijk. 
Geel Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd mits maatregelen genomen worden of conform 

een goedgekeurde gedragscode gewerkt wordt. Indien negatieve effecten niet uitgesloten 
kunnen worden is nader onderzoek noodzakelijk.  

Rood Nader onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten, functie van het 
plangebied voor de betreffende soorten en de invloed van het project op individuen en de 
gunstige staat van instandhouding van de soort is noodzakelijk. Indien uit het onderzoek 
blijkt dat betreffende soort aanwezig is en negatieve effecten niet uit te sluiten dan wel te 
voorkomen zijn dient ontheffing aangevraagd te worden.  

 
Tabel 6.2 Overzicht beschermde soorten 

Soortgroep Wet* Te nemen vervolgstappen 

Vaatplanten   

Niet aanwezig n.v.t. n.v.t. 

   

Vogels   

Vogels met jaarrond 
beschermde verblijfplaats 

 n.v.t. 
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Vogels uit categorie 5  n.v.t. 

Algemene soorten WNB1 Verstoring broedende vogels voorkomen 

   

Zoogdieren   

Algemene grondgebonden 
zoogdieren 

 Werken conform zorgplicht 

   

Vleermuizen   

Gewone dwergvleermuis en 
ruige dwergvleermuis  

WNB1 n.v.t. binnen het plangebied zijn geen potentiele verblijfplaatsen 
aanwezig. Verstoring van foeragerende dieren moet zoveel 
mogelijk voorkomen worden.  

   

Amfibieën/reptielen   

Algemene amfibieën  Werken conform zorgplicht 

   

Vissen   

Niet aanwezig n.v.t. n.v.t. 

   

Overige soorten   

Niet aanwezig n.v.t. n.v.t. 

* WNB = Wet Natuurbescherming , categorie 1 of 2 
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7 CONCLUSIES EN ADVIES 
 

In opdracht van VOF Tudorpark, via Emphasis advies, heeft Aqua-Terra Nova BV een onderzoek 
uitgevoerd naar de consequenties van natuurwetgeving om aan de GREX Tudorpark fase III 
grenzend aan de Bennebroekweg in Hoofddorp een woonwijk te realiseren. Het onderzoek is 
noodzakelijk omdat de geplande werkzaamheden eventuele negatieve effecten kunnen hebben op 
aanwezige flora en fauna. Aantasting van het leefgebied of essentiële onderdelen van het 
leefgebied van (strikt) beschermde soorten is in het kader van de Wet natuurbescherming 
verboden. 

7.1 Gebiedsbescherming 
Op grond van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
• Het plangebied ligt op circa 7,8 kilometer van een gebied dat wordt beschermd door de Wet 

Natuurbescherming namelijk Natura 2000-gebied ‘Kennemerland Zuid’. Vanwege de aard van 
de werkzaamheden, afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied en de toekomstige 
situatie worden negatieve effecten door de sloop op het Natura 2000-gebied uitgesloten. Een 

nadere toetsing aan de Wet Natuurbescherming is niet noodzakelijk;  

• De bouw van GREX Tudorpark fase III heeft geen effect op het NNN-gebied circa 2,3 
kilometer vanaf het plangebied. Doordat geen van de voorgenomen werkzaamheden binnen 
de begrenzing van de NNN worden uitgevoerd, is een nadere toetsing naar effecten niet 
noodzakelijk.  

7.2 Soortbescherming  
Op grond van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
• Het optreden van negatieve effecten op (strikt) beschermde soorten in het plangebied is 

uitgesloten;  
• De zorgplicht is te allen tijde van kracht (bijlage 1); 
• Tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met broedende vogels en 

algemeen voorkomende dieren.  

7.3 Vervolgstappen 

7.3.1 Broedvogels 
Alle in Nederland broedende vogels zijn strikt beschermd en mogen tijdens het broeden niet 
verstoord worden. De meeste vogels broeden in de periode maart tot en met juli. Indien 
werkzaamheden in de periode maart t/m juli moeten worden uitgevoerd, dient de aanwezigheid 

van vogelnesten voorafgaand aan de werkzaamheden gecontroleerd te worden. Indien 
vogelnesten aangetroffen worden, dienen de werkzaamheden nabij het nest uitgesteld te worden 
totdat de jongen uitgevlogen zijn of dient een verstoringsvrije zone rond het nest opgesteld te 
worden. 
 

7.3.2 Zorgplicht 
Te allen tijde dient er rekening gehouden te worden met de algemene zorgplicht, Artikel 1.11 Wet 
natuurbescherming. Dit houdt in dat er altijd rekening met in het wild levende dieren en planten 
gehouden moet worden. Tijdens de werkzaamheden moet gelet worden op de aanwezigheid van 
planten en dieren en moet voorkomen worden dat deze onnodig gedood, verwond of aangetast 
worden. 
 

7.3.3 Geldigheid 
Afhankelijk van de tijd tussen dit onderliggende onderzoek, kan een actualiserend of aanvullend 
onderzoek noodzakelijk zijn. De conclusies van dit onderzoek zijn 3 jaar geldig. 
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BIJLAGE 1   WETTELIJK KADER  
 

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht gegaan. Deze wet voegt de 
huidige Natuurbeschermingswet 1998, Boswet en de Flora- en faunawet samen. 
 
De belangrijkste doelen van de Wet Natuurbescherming betreffen de bescherming van de 
biodiversiteit in Nederland, de decentralisatie van de verantwoordelijkheden en een 
vereenvoudiging van de regels.  
 

De grootste veranderingen met de komst van de Wet Natuurbescherming ten opzichte van de 
oude natuurwetgeving betreffen:  
 alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden komen bij de provincies te liggen; 
 er komt één rechtsdocument waar zowel vergunning als ontheffing (soorten, gebieden en kap 

van houtopstanden) wordt verleend; 
 Bij de vergunningaanvraag mag aangehaakt worden bij de Omgevingsvergunning, maar dit is 

niet verplicht.  

 

Soortbescherming 
Het doel van de Wet Natuurbescherming is het in stand houden en beschermen van in het wild 
voorkomende planten- en dierensoorten. Ingevolge het 'nee, tenzij principe' zijn handelingen in 
strijd met de Wet Natuurbescherming per definitie verboden. De verboden handelingen zijn 
opgenomen in de verbodsbepalingen: 

 
Artikel 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn.  
Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 

bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen, opzettelijk nesten, rustplaatsen 

en eieren te verstoren, nesten van vogels weg te nemen of eieren te rapen en deze onder zich te 

hebben.  

 

Artikel 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn. 
Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 

natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen, te verstoren, eieren van dieren te 

rapen of opzettelijk vernielen, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen 

of planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen of vernielen.  

 

Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten 
Onverminderd artikel 3.5 is het verboden: in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, 

vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij 

deze wet, opzettelijk te doden of te vangen, de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of vaatplanten van de 

soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Vogels 
Van alle inheemse vogelsoorten zijn de nesten gedurende het broeden beschermd. De meeste 

vogels broeden in de periode 15 maart t/m 15 juli. Voor het verstoren van broedende vogels 
wordt in principe geen ontheffing verleend, omdat de verstoring eenvoudig voorkomen kan 
worden door de activiteiten buiten het broedseizoen uit te voeren. Van ca. 15 vogelsoorten zijn 
de nesten jaarrond beschermd. Deze vogelsoorten zijn in vier categorieën ingedeeld(8): 
Cat 1 betreft vogelsoorten die het nest jaarrond gebruiken als vaste verblijfplaats,   
Cat 2 betreft koloniebroeders die elk broedseizoen terugkeren naar dezelfde nestlocatie en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop, 
Cat 3 betreft overige vogelsoorten die elk broedseizoen terugkeren naar dezelfde nestlocatie en 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop, 
Cat 4 betreft vogelsoorten die elk broedseizoen terugkeren naar dezelfde nestlocatie en die zelf 

niet of nauwelijks in staat zijn om een nest te bouwen. 
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Tot slot zijn de nesten van enkele vogelsoorten (uit Cat 5) alleen jaarrond beschermd indien  

zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen, bijvoorbeeld als in de  
omgeving van een plangebied geen of onvoldoende alternatieve geschikte nestplaatsen  
aangeboden worden.  
 

Voor beschadiging of vernietiging van jaarrond beschermde vogelnesten kan alleen ontheffing 
worden verleend, indien het project een belang uit de Vogelrichtlijn dient.  
 
Zorgplicht 
Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, een zorgplicht voor 
alle in het wild levende dieren. De zorgplicht houdt in dat u werkzaamheden, die nadelig kunnen 
zijn voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om 

onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen. 
 

Gebiedsbescherming 
Handelingen binnen de beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden) worden slechts onder 
strikte voorwaarden toegestaan. Handelingen of activiteiten binnen én buiten beschermde 

natuurgebieden die schadelijk kunnen zijn voor de doelstellingen van het gebied zijn verboden, 

tenzij de minister van EL&I of de provincie een vergunning heeft verleend. Hierbij wordt het ‘Nee, 
tenzij’ principe gebruikt en dient rekening gehouden te worden met invloeden van buiten het 
beschermde natuurgebied, de zogeheten ‘externe werking’. Aanvullend dient rekening gehouden 
te worden met de cumulatie van effecten in relatie tot andere projecten of plannen. 
 
Programmatische Aanpak Stikstof 
Ook de op 1 juli 2015 van kracht gegane Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) blijft 

onveranderd van kracht met de ingang van de nieuwe Wet Natuurbescherming. De PAS is van 
kracht in 121 van de in Nederland 1294 voorkomende Natura 2000-gebieden. Onder de PAS zijn 
alle activiteiten, evenementen en ruimtelijke ingrepen die een toename van meer dan 1 
mol/ha/jaar stikstofdepositie binnen de begrenzing van 1 van de 121 Natura 2000-gebieden tot 
gevolg hebben vergunning plichtig en, indien de voorgestelde ‘ontwikkelingsruimte’ binnen gebied 
vergund is, wordt de maximaal toegestane stikstofdepositie verlaagd tot 0,05 mol/ha/jaar.  
 

Ontheffing Wet Natuurbescherming 

Voor overtreding van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming kan ontheffing 
aangevraagd worden. Voorwaarde voor het verkrijgen van een ontheffing is dat het project geen 
negatief effect heeft op de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten én mits 
het project een bij wet genoemd belang dient. Voor soorten die aangewezen zijn in de Vogel- of 
Habitatrichtlijnen dient het project aanvullende belangen te dienen. De beschermde soorten zijn 

in twee categorieën met verschillende beschermingsniveaus opgenomen. Vogels vallen buiten 
deze indeling en worden in de paragraaf vogels besproken.  
 
Voor algemeen voorkomende soorten geldt o.a. voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling, 
waardoor een ontheffing niet nodig is. Voor schaarse soorten (categorie 2) is een ontheffing niet 
nodig, mits gebruik gemaakt wordt van een gedragscode. Voor strikt beschermde soorten 
(categorie 1) zal bij ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing nodig zijn als negatieve effecten 

niet uitgesloten en voorkomen kunnen worden.  Voor alle inheemse soorten geldt daarnaast de 
algemene Zorgplicht, waarin gesteld wordt dat schade aan alle planten en dieren, zoveel als 
redelijkerwijs verwacht kan worden, voorkomen dient te worden. 
 

Natuurnetwerk Nederland 
In de NNN worden natuurgebieden onderling tot een samenhangend netwerk verbonden, o.a. via 
ecologische verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit: 

- bestaande natuurgebieden, reservaten en natuurontwikkelingsgebieden;  
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer; 
- robuuste verbindingen en grote wateren.  
 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is in het Natuurbeleidsplan geïntroduceerd en het beleid is in 
de Nota Ruimte overgenomen. De juridische doorwerking van het rijksbeleid van de NNN wordt in 

de AMvB Ruimte, als onderdeel van de Wet Ruimtelijke Ordening, geborgd. De Provincie is 
verantwoordelijk voor de aanwijzing, begrenzing en de doelstelling van de NNN-gebieden in een 
verordening, in veel gevallen een natuurbeheerplan. De provinciale verordening bevat tevens 
regels voor bestemmingsplannen in de NNN.  
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Dit betreft, conform de Spelregels NNN, een regeling over compensatie die er ten minste voor 

moet zorgen dat er geen netto verlies aan oppervlakte, samenhang of kwaliteit van het 
Natuurnetwerk Nederland optreedt en dat compensatie op de juiste wijze plaatsvindt. Tot slot 
zorgt de provinciale verordening ervoor dat de gemeente dit in de toelichting van het 
bestemmingsplan verantwoordt. 

 
Voor de NNN geldt het ‘nee, tenzij’-principe: nieuwe activiteiten die de wezenlijke kenmerken en 
waarden van het natuurnetwerk significant aantasten zijn verboden, tenzij sprake is van groot 
openbaar belang, er geen andere mogelijkheden voor realisatie zijn en de negatieve gevolgen 
niet significant zijn.  
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BIJLAGE 2  LIGGING PLANGEBIED 
 

Bestaande situatie plangebied luchtfoto 

 
 
 
Bestaande situatie plangebied  

 
Bron: WRN-Pro en Google Earth © 
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BIJLAGE 3  BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN 
 

 
Bestaande situatie beschermde NNN gebieden 

 
 
 
Bestaande situatie Natura 2000-gebieden ingezoomd 

 
 
Bron: https://maps.noord-holland.nl/GeoWeb51HTML5/index.html?viewer=  
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	Bestemmingsplan	‘Hoofddorp	Tudorpark	e.o.	1e	herziening’	
NL.IMRO.0394.BPGhfdtudpeo1eherz-C001	
		

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 
		
		
ARTIKEL 1 Begripsbepalingen 
		
plan:		
het bestemmingsplan Hoofddorp Tudorpark e.o.  1e herziening met 
identificatienummer NL.IMRO.0394.BPGhfdtudpeo1eherz-C001 van de 
gemeente Haarlemmermeer  
  
bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlagen 

aanduiding:  

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden. 

aanduidingsgrens:  

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

aan huis verbonden beroepsuitoefening:  

het in of aan huis uitoefenen van (vrije) beroepen en/of het in of aan huis 
ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten door de bewoner van dat huis en 
maximaal één werknemer.  

afhankelijke woonruimte: 

een bijbehorend bouwwerk bij een woning op één bouwperceel, waarin een 
gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg is gehuisvest. 

archeologische waarde: 
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de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en waarde 
studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden. 

 bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

bebouwingspercentage: 

een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het bouwvlak van het 
bouwperceel dat maximaal mag worden bebouwd. 

 bergbezinkbassin 

een ten behoeve van de waterhuishouding vuilreducerende voorziening in de 
riolering metzowel een bergings- als een bezinkfunctie in de vorm van een bak. 
 
bestaand bouwwerk: 

het op de dag van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan bestaande 
bouwwerk, evenals een bouwwerk dat wordt of mag worden gebouwd krachtens 
een voor deze dag verleende of krachtens een voor deze dag aangevraagde, 
maar nog te verlenen omgevingsvergunning.  

bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

bestemmingsvlak:  

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

bijbehorend bouwwerk:  

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde 
perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd 
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; 

bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en 
het vergroten van een bouwwerk. 

bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak.  
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bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering 
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van 
de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.  

bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond waarop krachtens het plan zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten. 

bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel.  

bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn 
toegelaten. 

bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 
die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect 
steun vindt in of op de grond. 

 cultuurhistorische waarde: 

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het 
gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat 
gebied heeft gemaakt. 

detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die de 
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

ecologische waarden: 

de aan een gebied toegekende waarde als leefgebied voor één of meerdere al 
dan niet met een wettelijk beschermde status soorten flora en fauna.  

erker: 
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een aan een voor- of zijgevel van een hoofdgebouw uitgebouwd deel. 

erotisch getinte horeca: 

een horecabedrijf dat tot doel heeft het daarbinnen doen plaatsvinden van 
voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard en tevens 
bedrijfsmatig ten behoeve van verbruik ter plaatse verstrekken van alcoholische 
en niet-alcoholische dranken en (kleine) etenswaren. 

garagebox: 

gebouw ten behoeve van het stallen van voertuigen.  

gebouw: 

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

hoofdgebouw: 

een of meerdere panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, 
indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkst is. 

kunstobject: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat strekt tot het tot uitdrukking brengen 
van een kunstzinnig idee, door het op creatieve wijze vorm geven aan materiaal 
of materialen, zoals steen, hout, brons, glas e.d.  

kunstwerk: 

een civiel bouwwerk, waaronder zijn begrepen aquaducten, bruggen, sluizen, 
tunnels en viaducten, alsook daarmee gelijk te stellen bouwwerken. 

kwetsbaar object: 

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen dan 
wel het Besluit externe veiligheid buisleidingen een grenswaarde voor het 
plaatsgebonden risico is bepaald, die in acht moet worden genomen. 

maaiveld: 

de bovenkant van het oorspronkelijke dan wel (verhoogd of verlaagd) aangelegd 
terrein waar een gebouw zal worden opgericht.  
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mantelzorg: 

de langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 
aangeboden aan een aantoonbare hulpbehoevende (zoals op fysiek en/of 
psychisch en/of psycho-sociaal vlak) door personen uit diens directe omgeving, 
waarbij zorgverlening rechtsreeks voortvloeit uit de sociale relatie. 

monument: 

• alle zaken en terreinen die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, 
hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde en die 
zijn opgenomen in het monumentenregister, zoals bedoeld in artikel 6 van de 
Monumentenwet 1988 dan wel panden waaromtrent de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingevolge artikel 3 van deze wet het 
voornemen tot plaatsing op de monumentenlijst heeft kenbaar gemaakt;  

• panden en terreinen die zijn geplaatst op de monumentenlijst zoals bedoeld 
in de gemeentelijke monumentenverordening. 

natuurwaarden: 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, 
bodemkundige en biologische elementen voorkomend in dat gebied. 

nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, zoals gas-, water-, elektriciteits- 
en communicatievoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de inzameling 
van afval. 

normaal onderhoud: 

werkzaamheden die regelmatig nodig zijn voor een goed beheer van de 
gronden.  

ondergronds bouwen: 

het bouwen en in gebruik nemen van de ruimte onder het maaiveld (zoals 
kelders en parkeergarages). 

permanente bewoning: 

het gebruik van een kampeermiddel, recreatieverblijf of vakantiehuis door een 
persoon, gezin of andere groep van personen, op een wijze die ingevolge de Wet 
gemeenschappelijke basisadministratie persoonsgegevens noopt tot inschrijving 
van bewoner(s) in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente 
Haarlemmermeer, terwijl deze perso(o)n(en) niet aannemelijk kan/kunnen 
maken elders over een hoofdverblijf te beschikken.  
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planverbeelding:  
de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit 
bestemmingsplan.  

praktijkruimte: 

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat door zijn inrichting en indeling 
geschikt is om te worden gebruikt door beoefenaren van vrije beroepen; onder 
vrije beroepen worden in dit plan verstaan (para)medische, juridische, 
therapeutische, ontwerp-technische, administratieve, kunstzinnige en daarmee 
gelijk te stellen beroepen.  

prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met 
anderen tegen vergoeding. 

risicovolle inrichting:  

een inrichting bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een 
grenswaarde of richtwaarde voor het risico c.q. de risicoafstand moet worden 
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten. 

seksinrichting: 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte of locatie waarin 
bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen 
worden verricht of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. 
Onder seksinrichtingen wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, een 
erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of 
een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.  

stedenbouwkundige waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de stedenbouwkundige 
elementen, zoals situatie en infrastructuur, alsmede de ligging van de 
bouwwerken in dat gebied. 

voorkeursgrenswaarde: 

de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan 
worden afgeleid uit de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones 
langs wegen, het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen 
en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen. 
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Webwinkel aan huis: 

een aan de hoofdfunctie van het perceel ondergeschikte vorm van detailhandel 
waarbij goederen via internet te koop worden aangeboden aan particulieren. 
Daarbij kan ook horen dat de gedane bestellingen worden geaccepteerd, de 
betalingen worden gecontroleerd en de bestelde goederen worden verzameld, 
verpakt, gereedgemaakt ter verzending en ter verzending worden aangeboden. 
Ter plaatse worden geen goederen te koop aangeboden, vindt geen uitstalling 
van goederen plaats en worden geen goederen geleverd aan klanten. De 
activiteit mag niet zodanig zijn dat deze onevenredige hinder oplevert in de 
woonomgeving. 

woning:  

een gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden. 

woongebouw: 

een gebouw dat twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven 
elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een 
eenheid beschouwd kan worden. 

zend-/ ontvanginstallatie:  

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat direct met de grond is verbonden 
(vrijstaand) of indirect met de grond is verbonden (niet-vrijstaand), gericht op 
het gebruik voor (mobiele) telecommunicatie. 

zorgbehoevende: 

degene die mantelzorg behoeft. 

zorgverlener/mantelzorger: 

degene die mantelzorg geeft/verleent. 
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ARTIKEL 2 Wijze van meten 
 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

afstand:  

de afstand tussen bouwwerken onderling, alsmede de afstand van bouwwerken 
tot perceelsgrenzen wordt daar gemeten waar deze afstand het kleinste is. 

 (bouw)hoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig 
bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen. 

dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, 
of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

hoogte van een windturbine: 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 

inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels 
(en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en 
dakkapellen. 

 

lengte, breedte en diepte van een bouwwerk: 

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de gemeenschappelijke scheidsmuren). 
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oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de 
scheidingsmuren,neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het 
afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.  

peil:  

• voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

• voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 
grenst:de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij 
voltooiing van de bouw; 

• indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of 
een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);  

• voor een bouwwerk op een viaduct of brug : de hoogte van de kruin van het 
viaduct of de brug ter plaatse van het bouwwerk. 

 verticale diepte: 

de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de begane 
grondvloer tot het laagste punt van het gebouw, dan wel wanneer geen sprake is 
van een bovenliggende begane grondvloer, gemeten van het peil tot het laagste 
punt van het gebouw. 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden 
ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en 
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van 
bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen (dus niet goot- en bouwhoogten) niet meer dan 
1 meter bedraagt. 
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HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 
  
 ARTIKEL 3 Woongebied 
  
3.1 Bestemmingsomschrijving 
  
De voor ‘Woongebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a wonen; 
b aan huis verbonden beroepsuitoefening;  
c verkeer; 
d groen; 
  
met daarbij behorend(e):  

e.  tuinen; 
f.  terreinverhardingen; 
g.  erven; 
h. bergingen; 
i. parkeervoorzieningen; 
j. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
k. voet- en fietspaden; 
l. speelvoorzieningen; 
m. dagrecreatieve voorzieningen; 
n. (ondergrondse) inzamelpunten voor huishoudelijk afval; 
o. nutsvoorzieningen; 
p. kunstobjecten 
q. woonstraten 
r. groenvoorzieningen 

  
  
3.2 Bouwregels 
  
3.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 
b. gestapelde woningen mogen alleen worden gebouwd binnen de gronden 

met de bouwaanduiding “gestapeld”; 
c. de hoogte van gestapelde woningen mag niet meer zijn dan 25 meter; 
d. de hoogte van grondgebonden woningen mag niet meer zijn dan 13 

meter; 
e. bij grondgebonden woningen mag per bouwperceel de gezamenlijke 

oppervlakte van gebouwen, hoofdgebouwen daarbij niet meegerekend, 
niet meer zijn dan 50% van dat bouwperceel tot een maximum van 75 m², 
dan wel de gezamenlijke oppervlakte van bestaande bouwwerken met 
inachtneming van de bestaande lengte, breedte, goot- en bouwhoogte 
per gebouw; 
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f. bij grondgebonden woningen mag op de gronden buiten het bouwvlak, 
wanneer deze gronden 750 m2 of meer per perceel bedragen, de 
gezamenlijke oppervlakte van gebouwen niet meer zijn dan 10% van de 
buiten het bouwvlak gelegen gronden met een maximum van 250 m2; 

g. bij geschakelde grondgebonden woningen, niet zijnde geschakelde twee-
onder-één-kapwoningen, geldt dat de diepte van tegen het hoofdgebouw 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer mag zijn dan 3 
meter, gemeten vanaf de achterste bebouwingsgrens dan wel het 
denkbeeldige verlengde daarvan; 

h. bij grondgebonden woningen geldt dat de bouwhoogte van tegen het 
hoofdgebouw aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer mag 
zijn dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie 
tussen de tweede en de derde bouwlaag van het hoofdgebouw, tot een 
maximum van 7 meter; 

i. bij grondgebonden woningen geldt dat de goothoogte van vrijstaande 
bijbehorende bouwwerken niet meer mag zijn dan 3 meter en de 
nokhoogte niet meer dan 7 meter;  

j. het totale aantal woningen mag voor het gebied waarvoor de 
bestemming ‘Woogebied - uit te werken” in het bestemmingsplan 
Hoofddorp Tudorpark en omstreken inclusief de onderhavige partûele 
herziening daarvan geldt niet groter zijn dan 1100; 

k. in woonblokken mogen telkens niet meer dan 8 grondgebonden 
woningen aaneengebouwd worden 

 
3.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende  
bepalingen: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel mag niet 
meer zijn dan 1 meter; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 
meer zijn dan 3 meter. 

  
3.2.3 Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende 
bepalingen: 

a. ondergrondse gebouwen ook mogen worden gebouwd zonder een 
daarboven aanwezig bovengronds gebouw. 

b. ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag met 
een maximale diepte van 4 meter. 

  
3.3 Specifieke gebruiksregels 
  
3.3.1 Het gebruik van een woning ten dienste van aan huis verbonden 
beroepsuitoefening is toegestaan tot niet meer dan 40% van het gezamenlijke 
vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 50 m². 
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3.3.2 Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen: 

a. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan 
derden ten behoeve van de uitoefening van een beroep hoe gering ook 
van omvang, tenzij een afwijkend gebruik is toegestaan.  

b. het bij aan huis verbonden beroepsuitoefening ontplooien van 
bedrijfsmatige activiteiten die vallen in een hogere categorie dan 
categorie 1 uit de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten of 
die vergunnings- of meldingsplichtig zijn op basis van de Wet 
milieubeheer; 

c. het ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis hebben van 
bedrijfsmatige opslag in de open lucht; 

d. het gebruiken van het hoofdgebouw ten behoeve van detailhandel, met 
uitzondering van webwinkels aan huis, wanneer deze voldoen aan de 
bepalingen van 2.3.1. 

e. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen 
deze bestemming ten behoeve van zelfstandige bewoning en afhankelijke 
woonruimte, voor zover het betreft bergingen. 

  
  
3.4 Afwijken van de gebruiksregels 
  
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken 
van het bepaalde in 3.3.2. sub a en toestaan dat vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken tijdelijk worden gebruikt als afhankelijke woonruimte, met dien 
verstande dat: 

a. het gebruik van gebouwen als afhankelijke woonruimte noodzakelijk 
is uit oogpunt van mantelzorg; 

b. voor de beoordeling van de noodzaak tot mantelzorg een advies is 
verkregen van een door de gemeente aangewezen deskundige. 
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HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 
  
 Artikel 4 Anti - Dubbeltelbepaling 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 5 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige 
aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, 
behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

a. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
b. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; en 
c. de ruimte tussen bouwwerken. 

 

 Artikel 6 Algemene afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de 
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden, bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde op 
de verbeelding en in deze regels voor:  

a. het afwijken met niet meer dan 10% van de in dit bestemmingsplan 
aangegeven percentages, maten en oppervlakten; 
b. het afwijken met niet meer dan 20% van de in dit bestemmingsplan 
aangegeven percentages, maten en oppervlakten voor nieuw te bouwen 
woningen; 
c. het in geringe mate aanpassen van het beloop of het profiel van wegen of 
de aansluiting van wegen onderling, indien de verkeersveiligheid en/of - 
intensiteit daartoe aanleiding geven;  
d. het in geringe mate afwijken tot ten hoogste 2 m van een bouwgrens, 
mits dit nodig is om het plan aan te passen vanwege een blijkbaar 
meetverschil tussen werkelijke toestand van het terrein en de verbeelding;  
e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;  
f. het verhogen van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen met 
maximaal 25% ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits de totale oppervlakte van 
vergrotingen op dat gebouw niet meer is dan 50% van de oppervlakte van de 
bovenste verdiepingsvloer;  
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g. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten behoeve van civiele kunstwerken, geen gebouwen 
zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 40 meter; 
h. de maximale bouwhoogte met 5 meter voor het op stedenbouwkundig 
aanvaardbare wijze behuizen van de technische installaties, windmolens 
daaronder begregepen, met dien verstande dat maximaal 25% van het 
dakvlak mag worden bebouwd; 
i. het bepaalde onder b.  van dit artikel en toestaan dat de goot- en 
bouwhoogte van een gebouw worden vergroot met niet meer dan 1 meter. 
 
 
 

Artikel 7 Algemene wijzigingsregels 

 overschrijding bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen 
wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover 
zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of 
bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de 
werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten 
hoogste 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% 
worden vergroot. 

 Artikel 8 Parkeerregels 
 
8.1 Bij een rechtstreekse bouwtitel 
Indien in het kader van dit bestemmingsplan gebouwd kan worden dienen bij het 
verlenen van een daartoe benodigde omgevingsvergunning de parkeernormen in 
acht te worden genomen zoals deze zijn opgenomen in het geldende 
parkeerbeleid van de gemeente Haarlemmermeer.  
 
8.2 Bij een afwijking van de bouwregels 
Indien burgemeester en wethouders op basis van artikel 3.6.1 sub c van de Wet 
ruimtelijke ordening afwijken van de bouwregels dienen bij het verlenen van de 
omgevingsvergunning de parkeernormen in acht te worden genomen zoals deze 
in het geldende parkeerbeleid zijn opgenomen. 
  
8.3 Afwijking van de toepassingsregels 
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 8 lid 1, 
in die zin dat ontheffing kan worden verleend van de parkeernormering, indien 
op basis van gegronde redenen kan worden aangetoond dat het voldoen aan de 
parkeernorm door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit. 
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Een ontheffing wordt niet verleend als het bouwplan redelijkerwijs zodanig 
gewijzigd kan worden dat alsnog wordt voldaan aan de parkeernormen. 
Ontheffing kan worden verleend indien: 

a. aanvrager kan aantonen dat het voldoen aan de parkeernormen feitelijk 
en/of economisch gezien redelijkerwijs onmogelijk is en het belang dat 
gediend is met het voldoen aan de parkeernormen niet onevenredig 
wordt aangetast; en 

b. op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien. 
   
8.4 Specifieke gebruiksregels 
Ruimte(n) voor het parkeren of stallen van motorvoertuigen, bromfietsen en 
fietsen, voor zover de aanwezigheid van deze ruimten krachtens deze 
parkeerregels is geëist, dient te allen tijde voor dit doel beschikbaar te blijven. 
Ander gebruik wordt aangemerkt als strijdig gebruik. 
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HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS  
 
Artikel 9 Overgangsrecht 
 
9.1 Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan 
worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, 
mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 
vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
teniet gegaan. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het 
eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld 
in het eerste lid met maximaal 10 %.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan 
op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder 
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen 
de overgangsbepaling van dat plan. 

  

9.2 Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 
worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 
het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat 
plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 
omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het 
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was 
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan. 

 9.3 Hardheidsclausule 

Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot 
een onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen 
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kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen 
van dat overgangsrecht ontheffing verlenen. 

 

 

 

 

ARTIKEL 10 Slotregel 
  
Deze regels worden aangehaald als: 
regels van het bestemmingsplan  ‘Hoofddorp Tudorpark e.o.  1e herziening’ van 
de gemeente Haarlemmermeer. 
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Bijlage bij de regels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage van regels bestemmingsplan Hoofddorp Tudorpark e.0. 1e herziening: Staat van Bedrijfsactiviteiten 

SBI-CODE OMSCHRIJVING 
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IN METERS INDICES 
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 

0111, 0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L 

0112 0 Tuinbouw: 

0112 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L 

0112 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L 

0112 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L 

0112 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B 

0112 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B 

0112 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G 

0122 0 Fokken en houden van overige graasdieren: 

0122 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C 0 50 3.1 1 G 1 

0122 2 - overige graasdieren 50 30 30 C 0 50 3.1 1 G 1 

0125 0 Fokken en houden van overige dieren: 

0125 3 - huisdieren 30 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1 

0125 5 - bijen 10 0 30 C 10 30 2 1 G 1 

0125 6 - overige dieren 30 10 30 C 0 30 D 2 1 G 1 

014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 

014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1 

014 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1 

014 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1 

014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1 

0142 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1 

15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 

151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 

151 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1 

151 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1 



151 7 - loonslachterijen 50 0 50     10   50   3.1 1 G 1     

151 8 
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50     10   50   3.1 2 G 1     

152 0 Visverwerkingsbedrijven:                               

152 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30     10   50   3.1 1 G 1     

1531 0 Aardappelprodukten fabrieken:                               

1531 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50     50 R 50   3.1 1 G 1     

1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                               

1551 0 Zuivelprodukten fabrieken:                               

1552 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 1 G 1     

1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                               

1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 30 10 30 C   10   30   2 1 G 1     

1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:                               

1584 3 
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken 
met p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

1585   Deegwarenfabrieken 50 30 10     10   50   3.1 2 G 2     

1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                               

1593 t/m 1595   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C   0   30   2 1 G 1     

16 -                                 

17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                               

172 0 Weven van textiel:                               

173   Textielveredelingsbedrijven 50 0 50     10   50   3.1 2 G 2 B   

174, 175   Vervaardiging van textielwaren 10 0 50     10   50   3.1 1 G 1     

176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50     10   50   3.1 1 G 2     

18 -                                 

18 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 
BONT                               

181   Vervaardiging kleding van leer 30 0 50     0   50   3.1 1 G 1     

182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30     10   30   2 2 G 2     

183   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10     10   50   3.1 1 G 1 B L 

19 -                                 

19 - 
VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. 
KLEDING)                               

192   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30     10   50 D 3.1 2 G 2     

193   Schoenenfabrieken 50 10 50     10   50   3.1 2 G 1     

20 -                                 

20 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 
RIET, KURK E.D.                               



2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:                               

2010.2 2 - met zoutoplossingen 10 30 50     10   50   3.1 2 G 1 B   

203, 204, 205 1 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. 
< 200 m2 0 30 50     0   50   3.1 1 G 1     

205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 1 G 1     

21 -                                 

21 - 
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN 
KARTONWAREN                               

2112 0 Papier- en kartonfabrieken:                               

2112 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C   30 R 50   3.1 1 G 2     

22 -                                 

22 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 
OPGENOMEN MEDIA                               

221   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30     0   30   2 1 P 1 B   

2223 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 1 G 1     

2223 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 2 G 1     

2224   Grafische reproduktie en zetten 30 0 10     10   30   2 2 G 1 B   

2225   Overige grafische aktiviteiten 30 0 30     10   30 D 2 2 G 1 B   

223   Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10     0   10   1 1 G 1     

23 -                                 

24 -                                 

24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                               

2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                               

2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50     50 R 50   3.1 2 G 1 B L 

2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30     10   30   2 2 G 1     

2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50     50 R 50   3.1 3 G 2 B   

25 -                                 

25 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN 
KUNSTSTOF                               

2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                               

2512 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30     30   50   3.1 1 G 1     

252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                               

252 3 
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 
kunststofbouwmaterialen 50 30 50     30   50   3.1 2 G 1     

26 -                                 

26 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 
EN GIPSPRODUKTEN                               

261 0 Glasfabrieken:                               

2615   Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50     10   50   3.1 1 G 1     



262, 263 0 Aardewerkfabrieken:                               

262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30     10   30   2 1 G 1   L 

267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                               

267 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50     0   50   3.1 1 G 1     

2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50     10   50 D 3.1 1 G 2     

28 -                                 

28 - 
VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)                               

281 0 Constructiewerkplaatsen:                               

281 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50     10   50   3.1 1 G 1     

284 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50     10   50 D 3.1 1 G 2 B   

2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                               

2852 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50     10   50 D 3.1 1 G 2 B   

287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2  30 30 50     10   50   3.1 1 G 2 B   

29 -                                 

29 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                               

30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                               

30 -                                 

30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

31 -                                 

31 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, 
APPARATEN EN BENODIGDH.                               

316   Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

32 -                                 

32 - 
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN 
EN -BENODIGDH.                               

321 t/m 323   Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 30 0 50     30   50 D 3.1 2 G 1 B   

3210   Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50     30   50   3.1 1 G 2 B   

33 -                                 

33 - 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN 
EN INSTRUMENTEN                               

33 A 
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten 
e.d. 30 0 30     0   30   2 1 G 1     

34 -                                 

35 -                                 

35 - 
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)                               

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:                               

351 1 - houten schepen 30 30 50     10   50   3.1 2 G 1 B   

36 -                                 



36 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 
N.E.G.                               

361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10     0   10   1 1 P 1     

362   Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10     10   30   2 1 G 1 B   

363   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30     10   30   2 2 G 2     

364   Sportartikelenfabrieken 30 10 50     30   50   3.1 2 G 2     

365   Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50     30   50   3.1 2 G 2     

3661.1   Sociale werkvoorziening 0 30 30     0   30   2 1 P 1     

3661.2   Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50     30   50 D 3.1 2 G 2     

40 -                                 

40 - 
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER                               

40 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:                               

40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                               

40 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C   10   30   2 1 P 1 B   

40 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C   30   50   3.1 1 P 1 B   

40 D0 Gasdistributiebedrijven:                               

40 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C   10   10   1 1 P 1     

40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C   10   30   2 1 P 1     

40 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C   50 R 50   3.1 1 P 1     

40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                               

40 E2 - blokverwarming 10 0 30 C   10   30   2 1 P 1     

41 -                                 

41 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                               

41 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:                               

41 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C   30   50   3.1 1 G 2     

41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                               

41 B1 - < 1 MW 0 0 30 C   10   30   2 1 P 1     

45 -                                 

45 - BOUWNIJVERHEID                               

45 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50     10   50   3.1 2 G 1 B   

45 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50     10   50   3.1 2 G 1 B   

45 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30     10   30   2 1 G 1 B   

50 -                                 

50 - REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN;                                

501, 502, 504   reparatie- en servicebedrijven 10 0 30     10   30   2 2 P 1 B   

5020.4 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 1 G 1     

5020.4 C Autospuitinrichtingen 50 30 30     30 R 50   3.1 1 G 1 B L 

5020.5   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 3 P 1     



503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30     10   30   2 1 P 1     

51 -                                 

51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                               

511   Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

5121 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50     30 R 50   3.1 2 G 2     

5122   Grth in bloemen en planten 10 10 30     0   30   2 2 G 1     

5124   Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30     0   50   3.1 2 G 1     

5125, 5131   Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30     50 R 50   3.1 2 G 1     

5132, 5133   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30     50 R 50   3.1 2 G 1     

5134   Grth in dranken 0 0 30     0   30   2 2 G 1     

5135   Grth in tabaksprodukten 10 0 30     0   30   2 2 G 1     

5136   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30     0   30   2 2 G 1     

5137   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30     0   30   2 2 G 1     

5138, 5139   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30     10   30   2 2 G 1     

514   Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30     10   30   2 2 G 1     

5148.7 0 Grth in vuurwerk en munitie:                               

5148.7 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30     10 V 30   2 2 G 1     

5148.7 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30     50 V 50   3.1 2 G 1     

5148.7 5 - munitie 0 0 30     30   30   2 2 G 1     

5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:                               

5151.1 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50     30   50   3.1 2 P 2     

5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen:                               

5153 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50     10   50   3.1 2 G 2     

5153 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30     10   30   2 1 G 1     

5153.4 4 zand en grind:                               

5153.4 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30     0   30   2 1 G 1     

5154 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                               

5154 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50     10   50   3.1 2 G 2     

5154 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30     0   30   2 1 G 1     

5155.2   Grth in kunstmeststoffen 30 30 30     30 R 30   2 1 G 1     

5156   Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30     10   30   2 2 G 2     

5157 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50     10   50   3.1 2 G 2 B   

5157.2/3 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50     10   50   3.1 2 G 2 B   

5162 0 Grth in machines en apparaten:                               

5162 2 - overige 0 10 50     0   50   3.1 2 G 1     

517   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30     0   30   2 2 G 1     

52 -                                 

52 - REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                               



5261   Postorderbedrijven 0 0 50     0   50   3.1 2 G 1     

527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 1 P 1     

55 -                                 

60 - VERVOER OVER LAND                               

601 0 Spoorwegen:                               

6022   Taxibedrijven 0 0 30 C   0   30   2 2 P 1     

6024 1 
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. 
<= 1000 m² 0 0 50 C   30   50   3.1 2 G 1     

603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C   10   30 D 2 1 P 1 B   

61, 62 -                                 

61, 62 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT                               

61, 62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10     0   10   1 2 P 1     

63 -                                 

63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                               

6311.2 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:                               

6312   Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 30 10 50 C   50 R 50 D 3.1 2 G 2     

6322, 6323   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10     0   10   1 2 P 1     

633   Reisorganisaties 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

634   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10     0   10 D 1 1 P 1     

64 -                                 

64 - POST EN TELECOMMUNICATIE                               

641   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 2 P 1     

642 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C   0   10   1 1 P 1     

642 B0 zendinstallaties:                               

642 B2 - FM en TV 0 0 0 C   10   10   1 1 P 2     

642 B3 - GSM en UMTS-steunzenders 0 0 0 C   10   10   1 1 P 2     

65, 66, 67 -                                 

65, 66, 67 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN                               

65, 66, 67 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C   0   10   1 1 P 1     

70 -                                 

70 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED                               

70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

71 -                                 

71 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 
ROERENDE GOEDEREN                               

711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 2 P 1     

712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50     10   50 D 3.1 2 G 1     

713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50     10   50 D 3.1 2 G 1 B   

714   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30     10   30 D 2 2 G 2     



72 -                                 

72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                               

72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

72 B Switchhouses 0 0 30 C   0   30   2 1 P 1     

73 -                                 

73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                               

731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 1 P 1     

732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

74 -                                 

74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                               

74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10     0   10 D 1 2 P 1     

747   Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30     30   50 D 3.1 1 P 1 B   

7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C   10   30   2 2 G 1 B   

7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10     0   10   1 2 P 1     

75 -                                 

75 - 
OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN                               

75 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10     0   10   1 2 P 1     

7525   Brandweerkazernes 0 0 50 C   0   50   3.1 1 G 1     

                  

90 - MILIEUDIENSTVERLENING                               

9001 B rioolgemalen 30 0 10 C   0   30   2 1 P 1     

9002.1 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50     10   50   3.1 2 G 1     

9002.1 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50     30 R 50   3.1 2 G 1 B   

9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                               

9002.2 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30     10   50   3.1 1 G 2   L 

9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30     30 R 30   2 1 G 1 B L 

9002.2 C0 Composteerbedrijven:                               

93 -                                 

93 - OVERIGE DIENSTVERLENING                               

9301.1 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C   30   50   3.1 2 G 1     

9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50     30   50   3.1 2 G 1   L 

9301.2   Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30     30 R 30   2 2 G 1 B L 

9301.3 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 1 G 1     

9301.3 B Wasserettes, wassalons 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

9302   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

9303 0 Begrafenisondernemingen:                               

9303 1 - uitvaartcentra 0 0 10     0   10   1 2 P 1     



9303 2 - begraafplaatsen 0 0 10     0   10   1 2 P 1     

9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C   0   10 D 1 1 P 1     
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