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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2012.02 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 812497

Aanvraagnaam Uitbreiding Klein Hemelrijk

Uw referentiecode 1466

Ingediend op 16-04-2013

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Plan voor de uitbreiding van een sanitair gebouw en het
plaatsen van 2 trekkershutten en een opslagschuur op
natuurcampingterrein Klein Hemelrijk gelegen aan de
Duinweg 16 te Heemskerk.

Opmerking Als besproken met dhr. A. Hobby van gemeente Heemskerk
bijgaand een nieuwe ingediende aanvraag m.b.t. camping
Klein Hemelrijk.
Het was niet mogelijk het plan ingediend als Vooroverleg
om te zetten naar een aanvraag Omgevingsvergunning.
Vandaar de aanvraag opnieuw via dit kanaal.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen N.v.t.

Bijlagen n.v.t. of al bekend N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Heemskerk

Bezoekadres: Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

Postadres: Postbus 1
1960 AA Heemskerk

Telefoonnummer: 0251256777

E-mailadres algemeen: post@heemskerk.nl

Website: www.heemskerk.nl

Contactpersoon: G. Lukken
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Formulierversie
2012.02 Locatie

1 Adres

Postcode 1969MP

Huisnummer 16

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Duinweg

Plaatsnaam Heemskerk

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02 Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen
1 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

174

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

360

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee
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Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Camping

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Camping

9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie tekenwerk
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11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Bestaande_situatie_-
Sanitairgebouw_pdf

Bestaande_situatie_-
Sanitairgebouw.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

16-04-2013 In
behandeling

ROB-Duinweg16Heemsk-
erk_pdf

ROB-Duinweg16H-
eemskerk.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Anders

16-04-2013 In
behandeling

Sanitairgebouw_0410-
2012_pdf

Sanitairgebouw-
_04102012.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

16-04-2013 In
behandeling

Schuur_04102012_pdf Schuur_04102012.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

16-04-2013 In
behandeling

Situatietekening_28-
092012_pdf

Situatietekening_28-
092012.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

16-04-2013 In
behandeling

Trekkershut_pdf Trekkershut.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

16-04-2013 In
behandeling
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noordwestgevel noordoostgevel

zuidoostgevel zuidwestgevel

BEDRIJFSWONING

SANITAIR GEBOUW

DUINWEG 16




RECEPTIE / KANTOOR

dwarsdoorsnede

dakopbouw:

- sedum 50 mm dik

- pvc dakbedekking

- kooltherm K12 frameplaat isolatie 100 mm Rc: 4,75 m²·K/W

- 18 mm multiplex

- houten balklaag h.o.h. 600 mm van voldoende sterkte

nieuwe dakopbouw:

- glasdak veiligheidsglas
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BOUWAANVRAAG

04.10.2012

ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE

NEMEN/BEPALEN C.Q. TE CONTROLEREN!
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Bijlagen Passende beoordeling 

Structuurvisie Heemskerk oranjewoud 

Bijlage 2: Analyse effecten natuurkampeerterrein De Berenweide op het Natura 
2000-gebied Noord-Hollands Duinreservaat 

Inleiding 
In het bestemmingsplan 'Heemskerkerduin en Noorddorp 2009' zijn ten opzichte van het oude 
bestemmingsplan wijzigingen ten aanzien van de mogelijkheden op kampeerterrein de Berenweide 
doorgevoerd. In deze memo zijn de effecten van de wijzigingen op het Natura 2000-gebied Noordhol
lands Duinreservaat geanalyseerd. 

Kenmerken Natuurkampeerterrein De Berenweide 
Natuurkampeerterrein De Berenweide is gelegen in het Noordhollands Duinreservaat (buiten het 
beschermde natuurgebied). Het terrein bestaat uit een aantal verschillende weide welke gescheiden 
worden door bosschages en bomen (zie plattegrond). De weide worden gemaaid gedurende het 
kampeerseizoen. De toegang van het terrein is via het westelijke gelegen parkeerterrein van de PWN. 
Hier dienen ook de auto's geparkeerd te worden. 

de Berenweide 
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Noordhollands 
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Figuur 10: Plattegrond natuurkampeerterrein de Berenweide (bron www.kleinhemelrijk.nl) 
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Bijlagen Passende beoordeling 
Structuurvisie Heemskerk oranjewoud 

Informatie natuurkampeerterrein Berenweide/Klein Hemelrijk 

Onderstaande informatie is afkomstig van de website van de kampeerterrein. 
"Op "Klein Hemelrijk" te Heemskerk aan zee staan een aantal compleet ingerichte tenten.. De plaatsen zijn 
ruim 150 m2 groot en liggen op een apart veld aan het aangrenzende natuurkampeerterrein de Berenweide in 
het Noord-Hollandse Duinreservaat. In het omliggende duingebied liggen diverse wandel -en fietsroutes, in 
het bijzonder de l_AW 5-2/5-3 Hollands Kustpad en de LFl Noordzee route. Het strand en de zee zijn een 
kwartiertje fietsen door het prachtige duingebied. In het duingebied van het Noord-Hollandse Duinreservaat 
heeft de natuur voorrang en dat is goed merkbaar. Auto 's komen er niet en dat betekent in alle rust wandelen 
en fietsen. Er zijn goede aansluitingen op landelijke wandel- en fietsroutes. De volgende voorzieningen zijn 
aanwezig; goed sanitair, toiletten , warme douches en een chemisch toilet. Ook kunt u gratis gebruik maken 
van een gemeenschappelijke koelkast met vrieslades. Er is een oud papierbak, glasbak en een plastic 
afvalbak aanwezig. Voor de zware spullen kunt u een gele kruiwagen gebruiken. Honden en andere 
huisdieren zijn niet toegestaan (www. kleinhemelrijk.nl)." 

"Op het terrein zijn 40 plaatsen verdeeld over 3 ha. Er zijn 5 verschillende veldjes, elk met een eigen 
karakter. Op alle velden staan een aantal picknick tafels voor algemeen gebruik. Veld A, de Duinviool en veld 
D, Lammetjeswei liggen dicht bij het sanitairgebouw. Op veld C, het Hazeveld kan je heerlijk van de late 
avondzon genieten, en als je geluk hebt zie je een haas lopen. Op veld B, de Klaproos mogen alleen kleine 
caravans (max. lengte 4 meter) en vouwwagens. Achter het grote speelveld ligt Veld E de Madelief, doordat 
deze verder van het toiletgebouw ligt is het er nog rustiger en stiller. De velden zijn omringt met ruime 
bosschages en pruimenbomen, waar je in de zomermaanden heerlijk van kunt eten. Het concert van de 
nachtegaal (voorjaar) versterkt de beleving van puur kamperen, ruimte rust en stilte! Onze 
kampeerders kiezen bewust voor rust, groen en ruimte. Wij zijn daarom aangesloten bij de Stichting 
Natuurkampeerterreinen (SNK). Onze kampeerders dienen in het bezit te zijn van een Natuurkampeerkaart. 
Deze kunt u ook bij ons aanschaffen (www. kleinhemelrijk.nl)." 

Ligging Natuurkampeerterrein De Berenweide 
Het kampeerterrein ligt aan de Duinweg, het terrein grenst direct aan het Habitatrichtlijngebied 
Noord-Hollands duinreservaat. Het gebied maakt er zelf geen onderdeel van uit. De begrenzing loopt 
om de camping (zie figuur 2). 

Figuur 2: Ligging natuurkampeerterrein de Berenweide 
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Bijlagen Passende beoordeling 
Structuurvisie Heemskerk oranjewoud 

Het Noordhollands Duinreservaat is in procedure om aangewezen te worden tot Natura 2000-gebied, 
waardoor er ook complementaire doelen zullen gaan gelden. Het gebied wordt vanuit Europese 
wetgeving beschermd vanwege de aanwezige bijzondere en specifieke kustgebonden habitats. Als 
complementaire doelen zijn onder meer het Paapje en de Tapuit als broedvogels opgenomen in het 
ontwerp aanwijsbesluit tot Natura 2000-gebied. Het gebied en de kenmerken van dit ontwerp Natura 
2000-gebieden zijn toegelicht in paragraaf 5.2.1 van de passende beoordeling. De doelstellingen en 
habitats voor het gebied worden getoond in tabel 5-1. Samengevat zijn de bijzondere kenmerken van 
dit beschermde duingebied te vinden in de aanwezigheid van de diverse beschermde duinvegetaties, 
duinvalleien, duinstruwelen en duinbossen. 

In figuur 3 is de ligging van het natuurkampeerterrein aangegeven, tevens zijn de beschermde 
habitats aangegeven. 

Het natuurkampeerterrein grenst aan vegetaties die behoren tot de volgende habitattype; 
• Droge duinbossen (H2180A) Dit Habitattype betreft natuurlijke of halfnatuurlijke oude duinbossen 

met een goed ontwikkelde structuur en soortensamenstelling. De bossen zijn vooral aan te treffen 
in valleien en aan de binnenduinrand van het oude duinlandschap. 

• Grijze duinen (H2130B). Dit habitattype betreft alle duingraslanden meteen min of meer gesloten 
gras-, mos- of korstmossenmat langs de kust. De graslanden worden in stand gehouden door 
lichte overstuiving en/of begrazing door konijnen, plaatselijke ook door beweiding met runderen 
of paarden. Op veel plaatsen is het Habitattype in zijn voorkomen bedreigde doordat de vegetatie 
geleidelijk vergrast of dichtgroeit met struweel dit mede als gevolg van luchtverontreiniging, het 
wegvallen van dynamiek en een sterke afname van de konijnenstand. 

• Duindoornstruwelen (H2160). Dit habitattype betreft struwelen in de duinen met een dominantie 
van Duindoorn, wanneer de struwelen goed ontwikkeld zijn komen diverse andere struiken voor 
zoals ligusters meidoorn of kardinaalsmuts. 

Figuur 3 Beschermde habitats Noordhollands Duinreservaat 
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Bijlagen Passende beoordeling 
Structuurvisie Heemskerk oranjewoud 

Relevante bestemmingsplanwijzigingen 
In onderstaand schema is het verschil in het huidige en het nieuwe bestemmingsplan inzichtelijke 
gemaakt en zijn de voorschriften uit het bestemmingsplan opgenomen. 

Uitgangspunten vigerend bestemmingsplan 
Bestemming: groepskampeerterrein 

• Kampeerterrein open 6 maanden per jaar 
• Sanitairgebouw van maximaal 100 m3 

• Feitelijke situatie is dat er 40 kampeerplaatsen 
over 3 ha aanwezig zijn. 

• Fiets-kamperen en kamperen in groepsverband. Op 
één kampeerweide worden caravans en campers 
toegelaten. 

Feitelijke situatie 
• Er worden alleen campers op één weide toegelaten 
• Auto's worden alleen toegestaan om de caravan 

neer te zetten. Parkeren dient buiten camping te 
gebeuren 

• Er is geen elektriciteit beschikbaar voor de 
campinggasten 

Uitgangspunten nieuwe bestemmingsplan 
Bestemming: recreatie, verblijfsrecreatie, specifieke 
vorm van recreatie, natuurkampeerterrein. 

• Kampeerterrein open 7,5 maanden per jaar 
• Het bouwvlak van de sanitaire unit is verruimd 
• Naast sanitaire voorzieningen zijn 2 trekkershut

ten mogelijk (opp. per trekhut = max. 28 m) 
• overige gebouwen tot 100 nv 
• In het nieuwe bestemmingsplan worden 90 

kampeerplaatsen (30 plaatsen per ha) mogelijk 
gemaakt. 

• Er wordt gelegenheid gegeven tot het plaatsen 
van tenten, tentwagens, kampeerauto's, caravans 
en trekkershutten ten behoeve van recreatief 
nachtverblijf gedurende het zomerseizoen. Het 
terrein wordt gekenmerkt door een kleinschalige 
opzet in een natuurlijke omgeving en een dicht
heid van maximaal 30 kampeerplaatsen per 
hectare 

Doelomschrijving natuurkampeerterrein in nieuwe bestemmingsplan: 
Verblijfsrecreatieve voorzieningen met bijbehorende voorzieningen zoals groen, water, parkeren, 
speelvoorzieningen, verharding, duinrellen en daaraan ondergeschikt waterhuishoudkundige 
voorzieningen, kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen, horecavoorzieningen en bestaande 
detailhandel tot maximaal 20 m2 per aanduidingsvlak met aanduiding 'kampeerterrein'. 

Omschrijving begrip natuurkampeerterrein in nieuwe bestemmingsplan: 
Een terrein of plaats geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop 
gelegenheid te geven tot het plaats of geplaatst houden van tenten, tentwagens, kampeerauto's, 
caravans en trekkershutten ten behoeve van recreatief nachtverblijf gedurende het zomerseizoen 
(periode van 15 maart t/m 31 oktober = 7,5 maand) en dat zich kenmerkt door een kleinschalige 
opzet in een natuurlijke omgeving en een dichtheid van maximaal 30 kampeerplaatsen per hectare. 
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Bijlagen Passende beoordeling 
Structuurvisie Heemskerk oranjewoud 

Effectbeschrijving bestemmingsplanwijzigingen 
Het nieuwe bestemmingsplan kan tot een aantal feitelijke veranderingen op het natuurkampeerter
rein leiden. De veranderingen treden op op twee niveaus: op het niveau van het gebruik en op de 
inrichting. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen aangegeven. 

Gebruik 
Kampeerseizoen is verlengd van 6 maanden naar 
7,5 maanden 

Tentwagens, kampeerauto's en caravans zijn 
toegestaan 

Inrichting 
Bouwregels: 
Het bouwvlak van de sanitaire unit is verruimd 
Toestemming voor oprichting van 2 trekkershutten (opp. per 
trekhut = max 28 m) 
- Er is ruimte voor 'overige gebouwen tot 100 nr' 
Groter aantal standplaatsen (van actueel 40 naar maximaal 
ca. 90) 

Bovenstaande verandering van het bestemmingsplan kan tot de volgende effecten leiden die relevant 
in verband met de ligging van de habitatrichtlijngebied: 
- Ruimtebeslag door oprichting nieuwe gebouwen (sanitair, overige gebouwen en 2 trekkershutten); 
- Extra geluid doordat meer kampeerders met de auto of kampeerwagen het terrein op kunnen; 
- Verlenging kampeerseizoen met 1.5 maand waardoor er langer kampeerders op het terrein 

aanwezig zijn. De menselijke aanwezigheid resulteert in een toename van geluidsproductie, 
verstoring van flora en fauna op het terrein door de menselijke aanwezigheid; 

- Verlichting van autolampen, caravans en kampeerwagens. 

Effectbeoordeling habitattypen 
Ruimtebeslag 
Het kampeerterrein is in zijn geheel gelegen buiten het beschermde ontwerp Natura 2000-gebied. De 
realisatie van extra toiletgebouwen of overige gebouwen op het natuurkampeerterrein resulteert dan 
ook niet in oppervlakteverlies van beschermde habitattypen. De beschermde waarden worden niet 
aangetast. De beoogde gebouwen zijn dermate beperkt in omvang dat hydrologische effecten op de 
omliggende habitattypen door externe werking zijn uitgesloten. Verstoring van de habitats gedurende 
de bouwfase en/of gebruiksfase van de trekkershutten of sanitaire voorzieningen heeft geen 
nadelige effecten op de habitattypen buiten de grenzen van het kampeerterrein. 

Verlenging kampeerseizoen 
Door het verlengen van het kampeerseizoen zal het kampeerterrein gedurende een langere periode 
gebruikt worden door kampeerders. Negatieve effecten op de habitats zou kunnen optreden door 
extra betreding van de habitats in het Habitatrichtlijngebied door de extra kampeerders op het 
terrein. De bezoekers behoren tot een doelgroep die over het algemeen uit natuurliefhebbers bestaat. 
Doorgaans houden ze van de rust en ruimte en nemen genoegen met eenvoudige aanvullende 
voorzieningen. Het terrein is ruim opgezet en er is een grote speelweide voor de kinderen aanwezig. 
Het karakter en daarmee de doelgroep van het terrein zal niet wezenlijk veranderen. Fietsers en 
wandelaars gebruiken het terrein als uitvalsbasis voor fietstochten en wandelingen in de omgeving. 
Aangenomen is dat de aanwezig bezoekers de normale gebruiksregels bij het recreatief gebruik in de 
omgeving in acht nemen en geen schade toebrengen aan de omliggende habitats en vegetaties. Het 
gedurende langere periode gebruiken van het terrein, het plaatsen van tenten, caravans of kampeer
wagen heeft geen directe invloed op de omliggende beschermde bossen, duinstruwelen en grijze 
duinen. De activiteiten vinden plaats op het terrein en er is geen direct relatie tussen het gebruik van 
het kampeerterrein en de omliggende habitats. Negatieve effecten op de beschermde habitattype 
door een verlengd kampeerseizoen kunnen uitgesloten worden. 

blad 57 van 60 



Bijlagen Passende beoordeling ^ B » p 
Structuurvisie Heemskerk OraillGWOUd 

Auto's, kampeerwagens, caravans 
In het nieuwe bestemmingsplan is ruimte om het terrein op te rijden met auto's, kampeerwagens of 
caravans. Deze nieuwe vormen van terreingebruik hebben geen negatief effect op de beschermde 
habitattypen buiten het kampeerterrein. De auto's, kampeerwagens en caravans maken gebruik van 
de reeds ingerichte kampeerweiden en betreden het terrein via de toegangsweg bij de parkeerplaats. 
Kampeerwagens en caravans worden veelal aan de binnenzijde verlicht door gebruik te maken van de 
(auto)accu of elektriciteit. Het terrein is ingedeeld in weiden die omringd zijn door begroeiing. De 
uitstralende verlichtingsniveaus zijn dermate verwaarloosbaar dat het omliggende natuurterrein geen 
lichthinder zal ondervinden. Negatieve effecten op het habitatrichtlijngebied door verlichting kan 
worden uitgesloten. 

Effectbeoordeling habitatsoorten 
Paapje & Tapuit 
Beide vogels zijn als complementair doel aangewezen in het ontwerp aanwijsbesluit. De tapuit is een 
typische duinvogel die broedt in het open duinlandschap met voldoende kale grond en konijnenho
len. Deze soort is zeer zeldzaam in Noord-Holland, de soort broedt niet nabij het natuurkampeerter
rein (Scharringa, 2010). Het aanwezige biotoop (duinstruweel en duinbossen) behoort niet tot het 
leefgebied van deze soort. Negatieve effecten op deze soort door de bestemmingswijziging zijn 
uitgesloten. Het paapje neemt al decennia sterk in aantal af, de soort is thans geen jaarlijks 
broedvogel meer in Noord-Holland. De soort broedt niet in de omgeving van het natuurkampeerterrein 
(Scharringa, 2010). Het aanwezige dichtgegroeide beboste biotoop rondom het terrein is ongeschikt. 
De soort ondervindt geen negatieve effecten als gevolg van de bestemmingswijzigingen. 

Nauwe korfslak 
In het Noordhollands Duinreservaat is de Nauwe korfslak in klein aantal aangetroffen in vochtig dicht 
bos met Zomereiken en een ondergroei van varens en mossen. De meest geschikte biotopen vormen 
echter de natte duinvalleien (Van 't veer, 2010). De soort komt ook voor in de omgeving van het 
natuurkampeerterrein. Het plaatsen van enkele bouwwerken op het kampeerterrein, of het gebruik 
van caravans heeft geen invloed op het leefgebied van deze kleine slak. Het gazon op het natuurkam
peerterrein behoort niet tot het leefgebied van deze soort. Negatieve effecten zijn uit te sluiten. 

Gevlekte witsnuitlibel 
De Gevlekte witsnuitlibel komt voor bij kleine ondiepe (snel opwarmende) plassen met helder, 
voedselarm tot matig voedselrijk water. Vaak liggen de wateren beschut. De hoogste aantallen 
worden vooral aangetroffen in verlandingsvegetaties van laagveengebieden, maar de soort komt ook 
voor in duinpiassen en heidevennen (Van 't veer, 2010.) Het natuurkampeerterrein behoort niet tot 
het leefgebied van deze beschermde libel, conform de verspreidingskaarten (Van 't veer, 2010.) komt 
de soort niet voor in de omgeving van het terrein. Negatieve effecten op het instandhoudingsdoel van 
de soort kunnen uitgesloten worden. 

Conclusie en aanbevelingen 
De minimale wijzigingen in het bestemmingsplan resulteren niet in een negatieve effecten op het 
omliggende Natura 2000-gebied. Negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken of kwaliteiten en de 
instandhoudingsdoelen van het ontwerp Natura 2000-gebied zijn uitgesloten. 

Aanbevelingen 
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van 
wilde dier- en plantensoorten. In de wet zijn de voormalige jacht- en Vogelwet opgenomen, alsmede 
de soortbeschermings-paragrafen uit de Natuurbeschermingswet. Tevens is een deel van de 
verplichtingen op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn opgenomen. De Flora- en faunawet 
verbiedt om dieren te doden of hun rust- of verblijfplaats te verstoren. Ook legt de wet de zorgplicht 
van de burger voor de flora en fauna vast. 
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Bij het plaatsen van trekkershutten of 'overige gebouwen' dient aandacht besteed te worden aan de 
richtlijnen van de Flora- en faunawet. Deze wet verbiedt het verstoren van beschermde natuurwaar
den. De beschermde soorten zijn opgenomen in 3 tabellen. Soort uit tabel 3 zijn strikt beschermd 
soorten uit tabel 1 zijn algemeen beschermd. Indien beschermde soorten negatieve effecten in het 
geding zijn door bouwactiviteiten is een ontheffing in het kader van de Flora en faunawet noodzake
lijk. Indien de gebouwen met een geringe omvang geplaatst worden op de intensief onderhouden 
kampeerweide is het onwaarschijnlijk dat er beschermde natuurwaarden in het geding zijn. 

blad 59 van 60 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Onderhavig besluitgebied betreft het perceel Duinweg 16 te Heemskerk, beter bekend 

als natuurkampeerterrein ‘de Berenweide’. Het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Heemskerk heeft het voornemen om met toepassing van arti-

kel 2.1 eerste lid onder c, in samenhang met artikel 2.12 eerste lid onder a sub 3, van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te 

verlenen voor het realiseren van twee nieuwe blokhutten, een uitbreiding van de sani-

taire ruimte en het oprichten van een nieuwe schuur. 

 

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning geldt als voorwaarde dat de ontwikke-

ling niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en dat de motivering van het 

besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Het voorliggend document voorziet 

hierin. 

1.2 Opbouw 

De opbouw van deze ruimtelijke onderbouwing is als volgt: na deze inleiding waarin 

de begrenzing van het besluitgebied, het karakter van het besluitgebied en het vige-

rende bestemmingsplan zal worden beschreven (1), hierna volgt de ruimtelijke be-

schrijving en een beschrijving van het projectplan (2). In het daaropvolgende hoofd-

stuk (3) wordt de haalbaarheid van het project onderzocht. Allereerst wordt ingegaan 

op de relevante beleidskaders van de verschillende overheden, vervolgens op de mili-

euaspecten om tot slot de relevante ruimtelijke aspecten en de economische uitvoer-

baarheid te behandelen. Tot slot volgt het hoofdstuk procedure (4). 

1.3 Het besluitgebied 

Het besluitgebied is gelegen ten westen van Heemskerk aan de rand van het Noord-

Hollands Duinreservaat. Het Heemskerkerduin is een oude duinafgraving. Het gebied 

tussen Heemskerk en de duinrand wordt voornamelijk agrarisch gebruikt waarbij het 

gebied van oudsher een gemengd kassen- en akkerbouwgebied is. Direct aan de 

smalle weggetjes staat woonbebouwing, op geruime afstand van elkaar. Tussen en 

achter de woningen liggen de tuinbouwgronden. Vaak zijn hier kassen geplaatst 

waardoor het kenmerkende contrast tussen open en gesloten ontstaat. De kassen 

vormen een goede illustratie van de maat en schaal van het gebied. De Duinweg 

vormt de grens tussen het agrarische gebied en de duinen.  
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Globale ligging van het besluitgebied 

Globale begrenzing van het besluitgebied 
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1.4 Vigerend bestemmingsplan 

1.4.1 Het vigerende bestemmingsplan 

Binnen het besluitgebied geldt het bestemmingsplan “Heemskerkerduin en Noord-

dorp, partiële herziening 1998”. De gronden van het natuurkampeerterrein hebben in 

dit bestemmingsplan de bestemming “Groepskampeerterrein”, artikel 19. De gronden 

zijn bestemd voor verblijfsrecreatieve doeleinden te weten fietskamperen alsmede 

kamperen in groepsverband voor een zeer beperkte periode die aaneengesloten niet 

langer mag duren dan drie maanden en totaal niet langer mag duren dan zes maan-

den per jaar. Op de gronden mag niet worden gebouwd met uitzondering van een 

kleine sanitaire unit met een hoogte van maximaal 3 meter en een inhoud van maxi-

maal 100 m³. 

 

1.4.2 Bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009 

In 2009 is door de gemeente in het kader van de actualisering van bestemmingsplan-

nen een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het Heemskerkerduin en Noorddorp. 

Dit bestemmingsplan is door de Raad van State deels vernietigd, onder andere voor 

de camping Klein Hemelrijk. Niet afdoende was aangetoond dat de voorgenomen 

bouwplannen geen significante negatieve effecten zouden hebben op het nabijgele-

gen Natura 2000-gebied.  

1.4.3 Strijdigheid 

Het project past wat betreft bebouwing niet binnen de regels, zoals aangegeven in het 

vigerende bestemmingsplan. De gronden mogen uitsluitend bebouwd worden met een 

kleine sanitaire unit.  

Een ruimtelijke onderbouwing is dus nodig om voor dit project een omgevingsvergun-

ning te verstrekken. Op basis van deze omgevingsvergunning kan het bouwplan wor-

den gerealiseerd. 
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2 Het project 

Het project bestaat uit drie deelprojecten op de bestaande natuurcamping. Het betreft 

het realiseren van een nieuwe schuur, het uitbreiden van de al aanwezige natte ruimte 

en het realiseren van twee blokhutten. In de navolgende paragrafen is een beschrij-

ving opgenomen van de huidige situatie in het besluitgebied en is een beschrijving 

opgenomen van de toekomstige situatie.  

2.1 Huidige situatie besluitgebied 

De natuurcamping Klein Hemelrijk bestaat uit meerdere velden welke begrensd wor-

den door bosschages. Over de camping loopt de Middenweg welke dieper de duinen 

in voert. Bij de kruising van de Middenweg met de Duinweg, vooraan de camping, 

staat de beheerderswoning waarin ook de receptie en het kantoor van de camping zijn 

gevestigd. Bij de woning staat een zeecontainer voor de opslag van verschillende 

goederen. Iets verder, aan de oostzijde van de Middenweg, is het sanitairgebouw ge-

vestigd. Ten westen van de camping ligt de parkeerplaats voor de campinggasten. 

Huidige inrichting camping 
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2.2 Toekomstige situatie besluitgebied 

De initiatiefnemer is voornemend om de inrichting van het campingterrein aan te pas-

sen. De zeecontainer die nu wordt gebruikt voor opslag wordt vervangen door een 

schuur (1). De sanitaire ruimte (2) wordt uitgebreid en naast deze ruimte komen twee 

trekkershutten (3) te staan.  

Toekomstige inrichting camping 
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De schuur wordt dicht tegen de erfgrens, achter de bedrijfswoning gebouwd. Door de 

locatie schuin achter de woning is er vanaf de Middenweg weinig zicht op de schuur. 

Aan de andere zijden wordt dit deel van het perceel begrensd door beplanting, vanaf 

de omliggende wegen is de schuur dan ook nauwelijks zichtbaar. De oppervlakte van 

de schuur wordt ongeveer 100 m². De schuur bestaat uit drie volumes waarbij het 

middenvolume hoger wordt dan de twee volumes aan de zijkanten. De drie delen zijn 

bestemd als tractorgarage, fietsenberging en bergruimte waarbij de fietsenberging in 

het middendeel is gesitueerd. Het dak wordt uitgevoerd als sedumdak waarbij het ge-

heel bekleed wordt met mossoorten welke ook in het omliggende duingebied voorko-

men. 

 

Aanzichten schuur 

Bovenaanzicht en doorsnede schuur 
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De sanitairruimte krijgt aan de achterzijde een uitbouw met daarin een gehandicapten-

toilet en een familiedoucheruimte. Door een groter, vierkant dak, op het gebouw te 

plaatsen ontstaat aan de voorzijde een overdekt deel waar wasplekken voor vaat en 

groenten worden gerealiseerd. Het originele gebouw kan daardoor volledig als douche 

en toiletruimte in gebruik worden genomen. Ook het nieuwe, schuine dak van de sani-

tairruimte wordt uitgevoerd als sedumdak en bekleed met plaatselijk voorkomende 

mossoorten. 

Aanzichten sanitaire ruimte 

Plattegrond sanitaire ruimte 
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De trekkershutten zijn bedoeld als vakantievoorziening voor gezinnen. De hut krijgt 

een aantal slaapkamers en eigen sanitaire en kookvoorzieningen.  

Aanzicht trekkershut 

Plattegrond trekkershut 
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3 Haalbaarheid van het plan 

3.1 Inleiding 

Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is be-

palend voor de vraag of een afwijking van het vigerende bestemmingsplan ook daad-

werkelijk uitvoerbaar is. Hierbij moet worden gedacht aan onder meer het ruimtelijk 

ordeningsbeleid van rijk, provincie en gemeente, milieuaspecten als geluid, bodem en 

hinder van bedrijven, archeologie en economische haalbaarheid. Dit hoofdstuk geeft 

een antwoord op de vraag of het plan daadwerkelijk uitvoerbaar is. 

3.2 Rijksbeleid 

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

De centrale visie heeft als doel een concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig Neder-

land tot en in 2040 te realiseren en is in 2012 vastgesteld. De visie is vernieuwend in 

de zin dat ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur sterker dan voorheen met elkaar 

verbonden worden. De structuurvisie vervangt dan ook (onder meer) zowel de struc-

tuurvisie Randstad 2040 en de Nota Ruimte als bijvoorbeeld de Nota Mobiliteit.  

De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange 

termijn (2028): 

1 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland;  

2 Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 

waarbij de gebruiker voorop staat;  

3 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.  

 

Richting 2040 worden ambities geformuleerd: rijksinvesteringen zijn in dit verband 

slechts een van de instrumenten die worden ingezet. De huidige financiële rijkskaders 

(begroting) zijn randvoorwaardelijk voor de concrete invulling van de rijksambities. 

 

Bij de uitwerking van de doelstellingen worden “nationale belangen” onderscheidden 

(13 in totaal). Voor de verwezenlijking c.q. behartiging van deze belangen worden 

rijksinstrumenten ingezet. Voor het overige kan de sturingsfilosofie van de visie als 

decentraal worden omschreven waarbij de ruimtelijke ordening zoveel mogelijk naar 

provincies en gemeenten wordt gebracht. Voor het besluitgebied is nationaal belang 

11 van toepassing. 

 

Nationaal belang 11, ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven 

en ontwikkelen van flora- en faunasoorten 

De natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) blijft goed beschermd met een 

‘nee, tenzij’-regime. Binnen de EHS zijn nieuwe projecten, plannen en handelingen 

met een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 

EHS niet toegestaan, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang en reële al-

ternatieven ontbreken. De Natura 2000-gebieden (met natuurwaarden van Europees 
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belang) en de twintig Nationale Parken maken deel uit van de EHS en hebben een be-

langrijke recreatieve, educatieve en natuurwaarde. 

 

Situatie besluitgebied 

Uit onderzoek blijkt dat de voorgenomen ontwikkelingen op de camping geen invloed 

hebben op wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. In paragraaf 3.8 wordt hier 

dieper op ingegaan. 

3.3 Provinciaal beleid 

3.3.1 Provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010) 

De Provinciale Structuurvisie Noord-Holland is vastgesteld door Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland op 16 februari 2010 en aangenomen door Provinciale Staten op 21 

juni 2010. De Structuurvisie geeft de ruimtelijke ambities weer van de provincie Noord-

Holland. De provincie is veelzijdig met een aantal belangrijke economische motoren 

van Nederland, bruisende steden, natuurparken, het strand en open grasland vol wei-

devogels. Dit bijzondere karakter wil de provincie bewaken. Tegelijkertijd zijn er ont-

wikkelingen als globalisering, klimaatverandering en trends zoals vergrijzing en krimp 

die een grote ruimtelijke impact hebben. In de structuurvisie beschrijft de provincie 

hoe en op welke manier ze met deze ontwikkelingen en keuzes omgaat en schets ze 

hoe de provincie er in 2040 moet komen uit te zien. De “metropoolregio Amsterdam” 

neemt een bijzondere plaats in de structuurvisie, als internationaal concurrerende 

duurzame stedelijke regio.  

 

De provincie heeft drie hoofdbelangen die samen de ruimtelijke hoofddoelstelling vor-

men van de provincie Noord-Holland. Deze drie hoofdbelangen zijn Ruimtelijke kwali-

teit, Duurzaam Ruimtegebruik en Klimaatbestendigheid. Onder deze hoofdbelangen 

valt een twaalftal onderliggende provinciale ruimtelijke belangen. Deze belangen zijn 

uitgewerkt en hieraan zijn instrumenten gekoppeld die door de provincie worden inge-

zet om deze tot uitvoering te brengen.  

De volgende belangen zijn onderscheiden: 

 Ruimtelijke kwaliteit: 

 Behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschap; 

 Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden; 

 Behoud en ontwikkeling van groen om de stad; 

 

 Duurzaam ruimtegebruik: 

 Milieukwaliteiten; 

 Behoud en ontwikkeling van verkeers- en vervoersnetwerken; 

 Voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting; 

 Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor economische activiteiten; 

 Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw en visserij; 

 Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor recreatieve en toeristische voorzieningen; 

 

 Klimaatbestendigheid: 

 Voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast; 

 Voldoende en schoon drink, grond- en oppervlaktewater; 

 Voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie. 
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Ruimtelijke kwaliteit 

De Provincie Noord-Holland zorgt voor gebieden met een hoge biodiversiteit, maakt 

deze waar mogelijk toegankelijk voor recreatie en bouwt deze uit tot een robuust, sa-

menhangend netwerk. Kern van het natuurbeleid is de veiligstelling en de ontwikkeling 

van een netwerk van onderling verbonden natuurgebieden: de Ecologische Hoofd-

structuur (EHS) inclusief de verbindingszones, de nationale parken en Natura 2000-

gebieden. De Provincie Noord-Holland vindt een goede toegankelijkheid van recreatief 

groen voor haar bewoners en bezoekers belangrijk, zowel voor de leefbaarheid als 

voor het vestigingsklimaat.  

 

Duurzaam ruimtegebruik 

Onder duurzaam ruimtegebruik verstaat de Provincie Noord-Holland het plaatsen van 

de juiste functies op de juiste plek. Deze juiste plek wordt bepaald door verschillende 

factoren zoals de aanwezige milieukwaliteit, de behoefte aan voorzieningen zoals 

passende huisvesting voor bewoners en bedrijven op specifieke locaties en de be-

reikbaarheid van die locaties. Uitgangspunt is een zorgvuldige afweging tussen ver-

schillende belangen, waarbij milieukwaliteiten als (externe) veiligheid, luchtkwaliteit, 

bodemkwaliteit, geur en geluid, maar ook waterkwaliteit belangrijke randvoorwaarden 

zijn. Hierbij streeft de Provincie naar oplossingen die ruimte laten voor veranderende 

omstandigheden en die zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de beschikbare ruim-

te. De Provincie Noord-Holland wil steden optimaal benutten en de landschappen 

open houden, maar ook ruimte bieden aan de economie en woningbouw. De Provin-

cie Noord-Holland streeft daarom naar verdere stedelijke verdichting en helpt ge-

meenten bij het optimaliseren van het gebruik van het Bestaand Bebouwd Gebied. 

 

3.3.2 Provinciale ruimtelijke verordening Structuurvisie (PRVS) 

In het kader van de invoering, per 1 juli 2008, van de nieuwe Wro heeft de provincie 

een ruimtelijke verordening opgesteld met hierin de algemene regels waaraan be-

stemmingsplannen moeten voldoen. De PRVS vloeit voort uit het Uitvoeringspro-

gramma van de Provinciale Structuurvisie. In dit uitvoeringsprogramma is aangegeven 

voor welke onderdelen van beleidsdoelstellingen (provinciale belangen) uit de Visie de 

verordening als algemene regel noodzakelijk is voor de doorwerking van het provin-

ciale ruimtelijke beleid. Het besluitgebied ligt in het Landelijk Gebied. Dit houdt in dat 

stedelijke functies niet mogen worden toegevoegd of uitgebreid.  

 

Situatie besluitgebied 

Het uitbreiden van de sanitairgebouw, het oprichten van een schuur van 100m² en 

twee trekkershutten op een natuurkampeerterrein wordt niet gezien als het toevoegen 

van stedelijke functies. Derhalve voldoet het plan aan de regels van de provinciale 

verordening. 

3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Kiezen voor kwaliteit, Structuurvisie Heemskerk 2020 (2012) 

Het doel van de structuurvisie Heemskerk 2020 is een overkoepelend kader te bieden 

voor zowel burgers als de gemeente voor het voeren van ruimtelijke beleid door de 
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gemeente in de komende 10 jaar. Effectuering van de beleidsuitspraken in deze struc-

tuurvisie vindt plaats door het maken van bestemmingsplannen, het voorbereiden en 

uitvoeren van herstructureringsplannen en het voorbereiden en uitvoeren van ruimte-

lijke projecten. Heemskerk wil een diverse en evenwichtige gemeente zijn en blijven in 

velerlei opzichten. Diversiteit, vitaliteit, duurzaamheid en 'groen' zijn de kernbegrippen 

voor de toekomst. De ontwikkelingsvisie richt zich dan ook op het behoud en verster-

ken van de kwaliteiten van het buitengebied en het optimaliseren en verbeteren van 

de bestaande stedelijke omgeving. Geen grote uitbreidingen, maar "investeren in 

duurzame kwaliteit". 
 
Analyse 
Duinlandschap 

Het duingebied (en strand) heeft naast haar landschappelijke en ecologische waarde 

een belangrijke functie voor de (sportieve) recreatie. De kernwaarden rust en stilte 

staan hier voorop. De primaire waterkering wordt gevormd door het strand en duinen 

en dient het veiligheidsniveau altijd te kunnen handhaven. Waterwinning blijft in de 

toekomst gehandhaafd. 

 

Tuinbouwareaal 

Het tuinbouwgebied Heemskerkerduin/Noorddorp heeft in samenhang met haar func-

tie een eigen ruimtelijke karakteristiek. Het beleid zoals vastgelegd in het bestem-

mingsplan Heemskerkerduin/Noorddorp biedt ruimte voor verdere ontwikkeling tot 

moderne en duurzame glastuinbouw met medegebruik van kleinschalige recreatie.  

 

Programmatische analyse 

Recreatie en toerisme 

Recreatie en toerisme is in Heemskerk een belangrijk element binnen de samenle-

ving. Niet alleen voor de eigen inwoners is het belangrijk om te recreëren, mede van 

maatschappelijk oogpunt, maar ook het bieden van recreatieve mogelijkheden voor 

mensen van elders is van belang. Goede recreatieve voorzieningen dragen bovendien 

bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven. 

 

Situatie besluitgebied 

Het besluitgebied ligt in het tuinbouwgebied Heemskerkerduin/Noorddorp. Hier is ont-

wikkeling van kleinschalige recreatie mogelijk. Het verbeteren van het bestaande 

kampeerterrein past dan ook binnen het beleid van de structuurvisie. 

3.4.2 Tussen vloedlijn en vuurlinie; toeristisch-recreatieve nota 2008-2012'. 

De centrale missie is: "Het bevorderen van recreatie en toerisme met oog voor het 

behoud van het karakter van het dorp en het vasthouden van de diversiteit aan land-

schappelijke en authentieke gebieden. Het duingebied en het strand worden gezien 

als het stiltegebied van deze omgeving". Het uitgangspunt is om Heemskerk op toeris-

tisch en recreatief gebied op gepaste wijze verder te ontwikkelen. Daarbij wordt o.a. 

op de navolgende zaken ingezet: 

 respecteren van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het Noord-

hollands Duinreservaat; 

 stimuleren van kleinschalige duurzame verblijfsaccommodaties; 

 stimuleren van kwaliteitsverbetering van bestaande accommodaties en voor-

zieningen en routes met cultuurhistorische kwaliteiten. 
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In het besef van het primaat voor de agrarische sector, is in Heemskerkerduin en 

Noorddorp enige ruimte voor kleinschalige recreatieve ontwikkelingen. 

Situatie besluitgebied 

Het plan betreft het verbeteren van de voorzieningen op het bestaande kampeerter-

rein. Dit kan gezien worden als een kleinschalige recreatieve ontwikkeling en past 

derhalve binnen het beleid van de gemeente. 

3.5 Milieu 

3.5.1 Milieuzonering 

Bij milieuzonering gaat het om afstanden die bij voorkeur in acht genomen moeten 

worden rondom milieubelastende functies zoals bedrijven. Het gaat hierbij om milieu-

aspecten geur, stof, geluid en gevaar die een belemmering kunnen vormen voor ge-

voelige functies zoals woningen. In het kader van ruimtelijke ordening geeft de VNG-

publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (maart 2009) indicatieve afstanden om een 

voldoende ruimtelijke scheiding te bewerkstelligen tussen belastende en gevoelige 

functies. 

 

Bij het realiseren van nieuwe bestemmingen dient gekeken te worden naar de omge-

ving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vra-

gen een rol: 

1 Past de nieuwe bestemming in de omgeving? 

2 Laat de omgeving de nieuwe bestemming toe? 

 

ad 1. 

Het besluitgebied is gelegen aan duinrand ten westen van Heemskerk. De directe 

omgeving heeft een agrarisch karakter waar naast agrarische bedrijven ook enkele 

verspreid liggende (particuliere) woningen te vinden zijn. Het plan betreft het realise-

ren van enkele nieuwe gebouwen op het  bestaande kampeerterrein. Het kampeerter-

rein zelf is al aanwezig en zal niet worden uitgebreid. Deze functie is al jaren aanwe-

zig en wordt als een aldaar passende functie gezien. 

 

ad 2.  

Uit het oogpunt van milieuzonering is verblijfsrecreatie een gevoelige functie. Aange-

zien er geen functiewijziging mogelijk wordt gemaakt, hoeft er niet opnieuw beoor-

deeld te worden of er bij de bestemming camping op deze locatie sprake is van goede 

ruimtelijke ordening. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de camping op ruim 20 

meter van de dichtstbijzijnde categorie 2 bedrijven ligt. De richtafstand voor gemengd 

gebied is bij categorie 2 bedrijven 10 meter. Los van het feit dat er geen herbeoorde-

ling plaats hoeft te vinden is er sprake van goede ruimtelijke ordening omdat aan de 

richtafstanden wordt voldaan. 

 

Conclusie 

Wat betreft de milieuzonering zijn er geen belemmeringen ten aanzien van de realisa-

tie van het onderhavige project. 
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3.5.2 Geluid 

Wettelijk kader 

De mate waarin het geluid door het (spoor)wegverkeer en/of door industrieterreinen 

met een wettelijke geluidzone, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet 

geluidhinder. De Wet geluidhinder stelt dat in principe de geluidbelasting op een ge-

luidsgevoelige bestemming niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde, dan 

wel een nader te bepalen hogere grenswaarde. Indien een projectbesluit nieuwe ge-

luidsgevoelige functies toestaat, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch 

onderzoek te verrichten naar de geluidbelasting ten gevolge van wegen en gezoneer-

de industrieterreinen op een bepaalde afstand van de nieuwe geluidsgevoelige func-

tie. 

 

Situatie besluitgebied 

Een kampeerterrein en recreatiewoningen als de trekkershutten zijn geen geluidsge-

voelige objecten. Vanuit de Wet geluidhinder is er dus geen belemmering om deze 

functies hier te realiseren. In het kader van de goede ruimtelijke ordening moet er nog 

gekeken worden of er ter plaatse sprake is van een acceptabele geluidsstiuatie, ook 

als er geen sprake is van een gevoelige functie. Het natuurkampeerterrein ligt aan de 

rand van de duinen, enigszins verwijderd van de dichtstbijzijnde doorgaande, verhar-

de weg. Deze dichtstbijzijnde weg is de Oudendijk welke relatief weinig verkeer af-

handelt. Derhalve kan ook zonder aanvullend onderzoek gesteld worden dat de 

akoestische situatie ter plaatse afdoende zal zijn voor een kampeerterrein. 

 

Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project.  

3.5.3 Bodem 

Wettelijk kader 

De bodemkwaliteit is in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling van belang indien 

er sprake is van een functieverandering. De bodem moet geschikt zijn voor de nieuwe 

functie(s). Het doen van bodemonderzoek bij bouwactiviteiten is een verplichting uit 

het Besluit Indieningsvereisten. De functies waarbij sprake is van langdurig verblijf 

(langer dan drie uur) van mensen is bodemonderzoek noodzakelijk.  

 

Situatie besluitgebied 

Het besluitgebied is op dit moment in gebruikt als kampeerterrein. Dit gebruik zal niet 

veranderen. Gesteld kan derhalve worden dat de grond geschikt is voor het gebruik 

als natuurkampeerterrein. Daarnaast is bodemonderzoek niet noodzakelijk indien het 

bouwwerk naar aard en omvang vergunning vrij gebouwd mag worden. Aangezien 

een op de grond staand bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf met een 

oppervlakte kleiner dan 70 m2 en niet hoger dan 5 m vergunning vrij gebouwd mag 

worden (mits passend binnen het bestemmingsplan) kan de gemeente besluiten geen 

bodemonderzoek te verlangen.  

 

Voor de schuur en het sanitair gebouw is een bodemonderzoek niet noodzakelijk om-

dat personen er slecht korte tijd (minder lang dan 3 uur) zullen verblijven. 
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Conclusie 

Gezien het voorgaande worden er vanuit het oogpunt bodem geen belemmeringen 

opgelegd aan de uitvoerbaarheid van het onderhavige project. 

3.5.4 Luchtkwaliteit 

Wettelijk kader 

De Wet luchtkwaliteit (onderdeel van de Wet milieubeheer) beschermt mensen tegen 

luchtverontreiniging. Hierin zijn onder andere grenswaarden voor vervuilende stoffen 

in de buitenlucht (o.a. fijn stof en stikstofdioxide) vastgesteld. De wet stelt bij een 

(dreigende) grenswaardenoverschrijding aanvullende eisen en beperkingen voor ruim-

telijke projecten die ‘in betekenende mate’ (IBM) leiden tot verslechtering van de 

luchtkwaliteit of ‘gevoelige bestemmingen’ binnen onderzoekszones van provinciale- 

en rijkswegen. Daarnaast moet uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening af-

gewogen worden of het aanvaardbaar is het project op deze plaats te realiseren. 

Hierbij speelt de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol, ook als het project ‘niet 

in betekende mate’ (NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 

Situatie besluitgebied 

Het onderhavige project gaat over het herinrichten van een kampeerterrein met enkele 

nieuwe gebouwen. Er is geen sprake van een ‘gevoelige bestemming’. Verder geeft 

de ministeriele regeling “NIBM” en het hierbij behorende “NIMB tool” voldoende infor-

matie om te kunnen vaststellen dat het project niet in betekenende mate leidt tot een 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Daarnaast bevinden zich in de directe omgeving 

van het kampeerterrein geen wegen of andere luchtkwaliteit verslechterende bronnen 

waardoor er geen aanvullend luchtkwaliteitonderzoek noodzakelijk is. 

Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit brengt geen belemmeringen met zich mee voor de realisatie 

van de woning. 

3.6 Externe veiligheid 

Wettelijk kader  

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omge-

ving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als lpg en toxi-

sche gassen. De externe veiligheidsregelgeving voor inrichtingen ligt vast in het Be-

sluit Externe Veiligheid voor Inrichtingen (BEVI, ministerie van VROM, 2004) en de 

bijbehorende Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI, ministerie van VROM, 

2004). De externe veiligheidsrichtlijnen voor het transport van gevaarlijke stoffen zijn 

vastgelegd in de circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen (Ministerie 

van V&W, 2004). Voor buisleidingen geldt het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen 

(Bevb). 

 

De regelgeving voor externe veiligheid kent twee grootheden waaraan getoetst wordt 

bij het nemen van een besluit: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico 

(GR). 

 

Het PR is een maat voor de veiligheid van het individu op een bepaalde locatie. Het 

PR heeft een wettelijk vastgelegde grenswaarde van maximaal 10
-6

 per jaar voor 
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nieuwe situaties. Dit betekent dat de kans op overlijden van een persoon als gevolg 

van handelingen met gevaarlijke stoffen maximaal 1 op een miljoen per jaar mag zijn. 

Op locaties waar het risico hoger is, mogen geen nieuwe kwetsbare objecten worden 

gesitueerd en in beginsel ook geen nieuwe beperkt kwetsbare objecten. Op basis van 

art 5, 1
e
 lid van het Bevi dient het bevoegd gezag bij het vaststellen van een bestem-

mingsplan de grenswaarde (voor het PR) in acht te nemen. Daarbij is dus niet relevant 

of het kwetsbare object reeds aanwezig is; op het moment van het vaststellen van het 

bestemmingsplan dient aangetoond te zijn dat de aanwezige kwetsbare objecten in 

het besluitgebied voldoen aan de grenswaarde. 

 

Het GR heeft ten opzichte van het PR een extra dimensie; het wordt namelijk beïn-

vloed door het aantal personen dat zich binnen de invloedssfeer van mogelijke onge-

vallen bevindt. Het groepsrisico zet de kans op een ongeval uit tegen het aantal mo-

gelijke slachtoffers. Hoe groter de groep slachtoffers kan zijn, hoe lager de kans op 

een dergelijk ongeval mag zijn. 

 

Het GR kent een richtwaarde, de zogenaamde oriëntatiewaarde. Deze oriëntatie-

waarde, vaak aangeduid met "1”, geeft weer wat de algehele politiek-

maatschappelijke opvatting is over de aanvaardbaarheid van een kans op een ramp 

met een groep slachtoffers. De oriëntatiewaarde biedt een handvat om tot consensus 

te komen over de mate van vertrouwen dat de toekomst gevrijwaard blijft van een 

ramp. Door het groepsrisico te vergelijken met de oriëntatiewaarde legt het bevoegd 

gezag verantwoording af of de kans acceptabel is.  

 

Het GR wordt berekend binnen het invloedsgebied dat ligt tussen de risicobron en lijn 

waar 1% letaliteit optreedt. Als oriëntatiewaarde geldt de in het externe veiligheidsbe-

leid gehanteerde “norm” voor het GR, namelijk: 

1. 10
-5

 voor een ongeval met meer dan 10 dodelijke slachtoffers; 

2. 10
-7

 voor een ongeval met meer dan 100 dodelijke slachtoffers; 

3. 10
-9

 voor een ongeval met meer dan 1.000 dodelijke slachtoffers; 

4. enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de norm).  

 

Uit voornoemde wet- en regelgeving volgt dat in bestemmingsplan het groepsrisico 

verantwoord dient te worden, ook bij zgn. ‘conserverende bestemmingsplannen’. De 

verantwoordingsplicht in dergelijke situaties wordt door het voormalig Ministerie van 

Vrom apart benoemd in de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico: “De situa-

tie verandert niet, maar de hoogte van het groepsrisico dient wel te worden gemoti-

veerd. Het feit dat hier sprake is van een bestaande situatie dient nadrukkelijk in de 

motivering terug te komen en biedt argumenten om een ruimere afweging te maken 

dan wanneer sprake is van een nieuwe situatie”. 

 

Een scherpere invulling van de verantwoordingsplicht in het bestemmingsplan is vol-

gens het Ministerie legitiem bij “toename van het GR of overschrijding van de oriënta-

tiewaarde” als gevolg van een bestemmingsplan. 

 

In de verantwoording van het groepsrisico dienen de volgende externe veiligheidsas-

pecten aan de orde te komen:  

1. het aantal personen in het invloedsgebied; 

2. de omvang van het groepsrisico; 

3. de mogelijkheden tot risicovermindering; 
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4. de alternatieven; 

5. de mogelijkheden om de omvang van de ramp te beperken; 

6. de mogelijkheden tot zelfredzaamheid. 

 

Hierbij wordt verder extra aandacht aan de bescherming van bijzonder kwetsbare 

groepen geschonken. Naast het belang van de externe veiligheid spelen bij deze ver-

antwoording ook ruimtelijke en economische belangen een rol.  

 

Naast het binnen acceptabele grenzen houden van risico’s wordt binnen het externe 

veiligheidsbeleid ingezet op het (proactief) voorkomen van het ontstaan van niet ac-

ceptabele risico’s. Omgevingsplannen kunnen hier mede aan bijdragen door risicovol-

le functies en –activiteiten waar mogelijk ruimtelijk te scheiden van kwetsbare functies 

en bevolkingsconcentraties.  

 

Tot slot wordt binnen het externe veiligheidbeleid aandacht besteed aan het beperken 

van de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen mocht dit toch optreden. Dit 

door bij bedrijfs-, vervoers- of omgevingsplannen (proportioneel) aandacht te beste-

den aan bron-, bouwkundige en bestrijdingsmaatregelen en aan zelfredzaamheid in 

relatie tot de omvang van het groepsrisico.  

 

Situatie besluitgebied 

Uit de kaart van risicokaart.nl blijkt dat in de directe omgeving van het besluitgebied 

geen gevaar opleverende installaties te vinden zijn. Wel loopt er door het besluitge-

bied een gasleiding. De gasleiding ligt op een afstand van enkele tientallen meters 

van de bestaande en nieuwe bebouwing van de camping. 

Uitsnede risicokaart.nl 
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Buisleidingen 

Het Besluit externe Veiligheid Buisleidingen is per 1 januari 2011 in werking getreden 

en gaat, net als het BEVI, uit van het Plaatsgebonden Risico (PR) en het Groepsge-

bonden Risico (GR).  

 

Plaatsgebonden risico 

De aardgasleiding die langs het plangebied loopt heeft geen PR 10 -6 contour. De 

voorgenomen ontwikkelingen vinden niet plaats binnen deze contour. 

 

Groepsrisico 

In 2011 heeft de Gasunie globaal onderzoek gedaan naar mogelijke groepsrisico aan-

dachtspunten. Hierbij heeft de Gasunie geen indicaties gevonden dan er groepsrisico 

aandachtspunten in Heemskerk voorkomen. Het groepsrisico neemt in dit plan niet 

toe. Dit omdat de locatie van de trekkershutten ook nu al in gebruik is als kampeer-

veld. Per saldo zullen er dus een gelijk aantal mensen in de omgeving van de gaslei-

ding aanwezig zijn. Gezien het feit dat de personendichtheid niet wijzigt vormt het 

groepsrisico geen belemmering voor het plan. 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de realisatie van voorlig-

gend plan. 

3.7 Water 

3.7.1 Inleiding 

In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, provin-

cies, gemeenten en waterschappen in 2001 de Startovereenkomst waterbeleid 21
e
 

eeuw (WB’21) ondertekent. Onderdeel van het nieuwe beleid is de “watertoets”: de 

check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het watersysteem. 

3.7.2 Wettelijk kader 

In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, provin-

cies, gemeenten en waterschappen in 2001 de Startovereenkomst waterbeleid 21
e
 

eeuw (WB’21) ondertekend) Onderdeel van het nieuwe waterbeleid is de “watertoets”: 

de check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het watersysteem. 

3.7.3 Europees beleid 

Europese Kaderrichtlijn 

De Europese Kaderrichtlijn is gericht op het bereiken van een goede ecologische wa-

terkwaliteit in alle Europese wateren. In 2015 moet dat gerealiseerd zijn. De lidstaten 

moeten in 2009 (inter)nationale stroomgebiedbeheersplannen vaststellen waarin zij 

aangeven welke maatregelen zij gaan nemen om de doelstelling te halen. De provin-

cie Noord-Holland maakt volledig deel uit van het deelstroomgebied Rijndelta en het 

daarbinnen begrensde deelstroomgebiedsdistrict Rijn-West. Binnen Rijn-West werkt 

Noord-Holland samen met alle betrokken waterbeheerders (Rijkswaterstaat, buurpro-
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vincies, waterschappen en gemeenten) aan het opstellen van het regionale deel van 

het genoemde stroomgebiedbeheersplan Rijndelta. 

3.7.4 Rijksbeleid 

Nationaal waterplan 

Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 

2009-2015. Het NWP beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om Ne-

derland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen 

die water biedt te benutten. De landelijke hoofdlijnen van het beleid op het gebied van 

de waterhuishouding zijn in het Nationaal Waterplan, de Vierde Nota Waterhuishou-

ding en in de nota Waterbeleid 21
e
 eeuw aangegeven, waarbij integraal waterbeheer 

en de watersysteembenadering belangrijke uitgangspunten vormen. Er wordt ge-

streefd naar een veilig en bewoonbaar land met gezonde en duurzame watersys-

temen. Relevant in dit kader is het streven naar duurzaam stedelijk waterbeheer, ver-

groting van de waterberging van watersystemen en een goede afstemming van het 

water- en het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

3.7.5 Provinciaal beleid 

Ontwikkelingsvisie Noord-Holland Noord (2004) 

Het algemene uitgangspunt voor het waterbeleid is het streven naar een robuust wa-

tersysteem. Een robuust watersysteem is een systeem dat in staat is om pieken in 

neerslag op te vangen. Het gaat hierbij om zowel wateroverlast als watertekort. 

 

Uitgangspunt voor het opstellen van waterbeleid is dat problemen zoveel mogelijk 

worden opgelost waar ze ontstaan. Dit betekend dat de initiatiefnemer van een activi-

teit óók verantwoordelijk is voor de oplossing van eventuele waterproblemen. Dit geldt 

overigens ook voor problemen van waterkwaliteit. De provincie gaat uit van waterneu-

traal bouwen voor nieuwe uitleglocaties stedelijk gebied en een vermindering van de 

wateropgave bij herinrichting van bestaand stedelijk gebied. Waterneutraal bouwen 

betekent dat functieverandering van het gebied niet leidt tot een grotere aan- en af-

voer van water en tot verslechtering van de waterkwaliteit. 

Waterneutraal bouwen geldt zowel voor het oppervlaktewater- als het grondwatersys-

teem. Bij herinrichting van stedelijk gebied zal de wateropgave moeten worden ver-

minderd ten opzichte van de voorafgaande situatie. Waterproblemen mogen niet wor-

den afgewenteld. De oplossing moet daarbij in eerste instantie binnen het bestaand 

stedelijk gebied of het besluitgebied worden gezocht. Het uitgangspunt voor de oplos-

sing van watertekort is dat gebiedsgericht maatwerk oplossingen boven grootschalige 

oplossingen gaan. In tijden van droogte is het noodzakelijk om over voldoende 

(zoet)water te kunnen beschikken. Over de omvang van het watertekortprobleem is 

nog veel onbekend. De wateropgave voor droogte wordt momenteel landelijk en regi-

onaal onderzocht. Voor de oplossing van zoetwatertekorten zijn zowel grootschalige 

oplossingen met ruimtelijke consequenties als gebiedsgericht maatwerk denkbaar. 

(Extra) aanvoer van water van buiten (IJsselmeer-Markermeer) is eveneens een optie. 

Het uitgangspunt voor de oplossing van waterkwaliteitsproblemen is dat verbetering 

van de waterkwaliteit een randvoorwaarde is bij de verdere uitwerking van de water-

opgave. Een brongerichte benadering heeft hierbij de voorkeur. Als dit onvoldoende 

effect sorteert zijn effectgerichte maatregelen zoals helofytenfilters en scheiding van 

watersystemen noodzakelijk. Bij het tegengaan van de toevoer van gebiedsvreemd 
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water richt de provincie zich primair op gebieden met de functie natuur. Water vast-

houden is hiervoor een van de middelen. 

 

Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010 

In dit provinciaal Waterplan is het Europese en nationale beleid vertaald naar wat er 

binnen de provincie moet gebeuren om het water zo goed mogelijk te blijven beheren 

in de periode 2006-2010 en daarna. Het Waterplan staat niet op zichzelf. Water heeft 

met heel veel zaken te maken, variërend van landbouw tot recreatie en van stadsuit-

breidingen tot gezond drinkwater. Daarom is het Provinciaal Waterplan afgestemd met 

het beleid op het gebied van natuur, recreatie, landschap cultuurhistorie, milieu, land-

bouw, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. In het Provinciaal Waterplan staat 

het waterbeleid beschreven aan de hand van de thema´s veiligheid, wateroverlast en 

watertekort, waterkwaliteit en grond/ en drinkwater. Het Provinciaal Waterplan is het 

kader voor de uitvoering: het is de basis voor allerlei te nemen maatregelen door de 

Provincie, waterschappen en gemeenten gedurende de looptijd van het plan. Het is 

dus geen uitvoeringsprogramma. Er zal een apart uitvoeringsprogramma worden op-

gesteld dat jaarlijks wordt aangepast. 

3.7.6 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Door het Hoogheemraadschap wordt gebruik gemaakt van diverse planinstrumenten. 

Deze plannen bevatten het door het Hoogheemraadschap te voeren beleid. 

 

Waterbeheersplan 4 

In het Waterbeheersplan 2010 - 2015 “Van veilige dijken tot schoon water” beschrijft 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de doelstellingen voor de periode 

2010 - 2015 voor de drie kerntaken: veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en 

schoon water. Deze taken worden de komende periode sterk beïnvloed door de kli-

maatverandering en de uitgangspunten van de Europese Kaderrichtlijn Water. 

 

Het kerndoel is vierledig: 

1. het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden 

doelmatig en integraal beheren; 

2. de verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voor-

komen en/of beheersbaar te houden; 

3. het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met 

een veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig behe-

ren; 

4. het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bij-

zondere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actuele 

calamiteitenbestrijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit. 

 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert bij zijn beleid de volgen-

de uitgangspunten: 

 het beheersgebied van het hoogheemraadschap is beveiligd tegen overstromin-

gen; 

 dijkversterking blijft altijd mogelijk; 

 alle inwoners van het beheersgebied van het hoogheemraadschap hebben recht 

op het afgesproken beschermingsniveau tegen wateroverlast; 

 watersystemen zijn gezond voor mens, plant en dier; 
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 problemen worden opgelost waar ze ontstaan; 

 met de watervoorraad wordt zorgvuldig omgegaan; 

 niet alles kan overal; 

 samenwerking staat centraal; 

 water is een ordenend principe in de ruimtelijke ordening; 

 het waterbeheer is toekomstgericht. 

 

Watercompensatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

In het Waterbeheersplan 4 is vastgelegd dat het Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier “bij ruimtelijke ontwikkelingen adviseert over maatregelen die nodig zijn 

om het watersysteem op orde te houden. Hierbij is het uitgangspunt dat toename van 

het verhard oppervlak en gedempte watergangen zal worden gecompenseerd”. Daar-

naast is in de vastgestelde Keur van het hoogheemraadschap het volgende artikel 

opgenomen: 

 

4.2 Verbod versnelde afvoer door verhard oppervlak. 

Het is zonder vergunning van het dagelijks bestuur verboden neerslag versneld tot 

afvoer te laten komen: 

1 door bebouwing of verharding van 800 m² of meer onverharde grond; 

2 door realisatie van verscheidene min of meer aaneengesloten bouwplannen 

met een gezamenlijke oppervlakte van 800 m² of meer; 

3 door aanleg van nieuw verhard oppervlak dat meer dan 10% van het oppervlak 

van het desbetreffende peilvak beslaat; 

4 door uitbreiding van het verhard oppervlak met minder dan 800 m², indien het 

desbetreffende watersysteem de toename van de piekafvoer niet kan verwer-

ken. 

Artikel 4.2 uit de vastgestelde Keur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-

kwartier. 

3.7.7 Situatie besluitgebied 

Het besluitgebied is in de huidige situatie grotendeels onverhard. In de toekomstige si-

tuatie neemt het verhard oppervlak in het besluitgebied zeer beperkt toe. De schuur, 

uitbreiding van de sanitaire ruimte en trekkershutten zorgen samen voor een toename 

van maximaal 200m². 

 

Het plan heeft geen invloed heeft op de waterhuishouding en/of de afvalwaterketen. In 

het kader van het vooroverleg zal het plan worden voorgelegd aan het Hoogheem-

raadschap Hollands Noorderkwartier waarna een officieel wateradvies volgt. 

3.7.8 Conclusie 

Gezien het voorgaande levert het aspect water geen belemmeringen op ten aanzien 

van de uitvoerbaarheid van het onderhavige projectplan. 
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3.8 Flora en Fauna 

3.8.1 Wettelijk kader 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- 

en soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuur-

beschermingswet en de Ecologische Hoofdstructuur. Soortenbescherming komt voort 

uit de Flora- en faunawet. 

3.8.2 Gebiedsbescherming 

Gebiedbescherming in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecolo-

gische Hoofdstructuur is gezien de ligging direct naast het Natura 2000-gebied 

“Noordhollands Duinreservaat” van toepassing. In het ontwerpbesluit tot aanwijzing 

van het Natura 2000-gebied is gesteld dat bestaande bebouwing, erven, tuinen, ver-

hardingen en hoofdspoorwegen geen deel uitmaken van het Natura 2000-gebied. Dit 

houdt in dat het besluitgebied zelf geen onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-

gebied. 

 

Wel kan het realiseren van extra bebouwing van invloed zijn op de instandhoudings-

doeleinden zoals geformuleerd in het ontwerpbesluit. Derhalve is door Oranjewoud 

een memo
1
 van de effecten van de uitbreiding van de bebouwing op het natuurkam-

peerterrein opgesteld. De conclusie van de memo is dat deze beperkte uitbreiding niet 

leidt tot nadelige effecten op het Natura 2000-gebied.  

 

Met de plannen zijn derhalve geen negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellin-

gen van Natura 2000-gebied en kernkwaliteiten van de EHS te verwachten.  

3.8.3 Soortenbescherming 

Het plan betreft het realiseren van enkele trekkershutten, de uitbreiding van de sani-

tairruimte en het realiseren van een schuur. De realisatie van deze bouwwerken vindt 

plaats op in cultuur gebrachte gronden die regelmatig worden gemaaid of zijn verhard. 

Er zal derhalve geen sprake zijn van de aantasting van vaste rust- of verblijfplaatsen 

van beschermde flora of fauna. Een onderzoek hiernaar is derhalve niet noodzakelijk. 

3.8.4 Conclusie 

Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het 

project. 

3.9 Archeologie 

3.9.1 Wettelijk Kader 

Het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, kortweg 

“Het Verdrag van Malta” genoemd, is op 16 januari 1992 te Valetta tot stand gekomen. 

                                                      
1
 Analyse effecten natuurkampeerterrein De Berenweide op het Natura 2000-gebied Noord Hol-

lands Duinreservaat; Oranjewoud 
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Uitgangspunt van het verdrag is het archeologisch erfgoed, waar mogelijk, in situ te 

behouden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, be-

ter nog het cultuurhistorisch belang, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. 

Hierdoor kan er in een vroegtijdig stadium van het planproces rekening worden ge-

houden met eventuele archeologievriendelijke alternatieven. De principes van het 

Verdrag van Malta zijn doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving, op 1 september 

2007 is de aangepaste Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getre-

den.  

3.9.2 Situatie besluitgebied 

Volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Heemskerk ligt het plan-

gebied in de zone waar bij planvorming groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm reke-

ning gehouden moet worden met archeologie. In het besluitgebied vinden geen bouw-

activiteiten plaats waarbij gronden met een oppervlakte van meer dan 500 m² of een 

diepte dan 40cm worden verstoord. Alle te bouwen gebouwen worden gefundeerd op 

staal. Hierdoor is het aantasten van archeologische waardevolle resten in de onder-

grond uitgesloten. Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek wordt derhalve niet 

noodzakelijk geacht. 

3.9.3 Conclusie 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het pro-

ject. 

3.10 Verkeer en parkeren 

3.10.1 Inleiding 

Bij het realiseren van nieuwe functies dient gekeken te worden naar verkeersaspecten 

zoals ontsluiting, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren.  

3.10.2 Situatie besluitgebied 

De realisatie van de schuur, trekkershutten en uitbreiding van de sanitaire ruimte ver-

andert de verkeerssituatie in en om het besluitgebied niet. Er zullen het zelfde aantal 

gasten kunnen kamperen op het terrein als voor de aanpassingen. Gasten parkeren 

op het naastgelegen parkeerterrein en zullen dit blijven doen. Het aspect verkeer en 

parkeren levert geen belemmeringen op voor het voorgenomen plan. 

3.10.3 Conclusie 

De aspecten ontsluiting, bereikbaarheid en verkeersveiligheid zorgen niet voor be-

lemmeringen ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het project. 

3.11 Economische uitvoerbaarheid 

De ontwikkeling van voorliggend project betreft een particulier initiatief. Er kan dan ook 

worden gesteld dat de kosten verband houdend met voorliggend project, alsmede met 

de uitvoering ervan, voor rekening zijn van de belanghebbende. Voor de gemeente 
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zijn aan zowel de opstelling als de uitvoering van dit project geen kosten verbonden. 

De economische uitvoerbaarheid kan derhalve worden geacht te zijn aangetoond. 
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