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1 Inleiding 
 
Op het perceel Oudendijk 16 staat de linker helft van een 2-onder-1 kap woning. 
Deze woning is eind 2012 gekocht door de familie Groenheide, en wonen sindsdien 
ook in de woning. 
De woning is te typeren als tuinderswoning vanwege de architectonische stijl. 
Omdat de fam. Groenheide-De Wit beide opgegroeid zijn in het Heemskerkse 
duingebied is dit de droom woning die ze graag willen opknappen en onderhouden. 
 
Oudendijk 14 en 16 zijn in 1956 gebouwd in opdracht van dhr. Kuyper sr. waarbij het 
rechter gedeelte gebruikt wordt voor eigen bewoning, de linker gedeelte was voor 
bewoning van mensen niet gebonden aan de grond, in 1984 heeft de zoon van dhr. 
Kuyper het linker gedeelte van de 2-onder-1 kap gekocht van zijn vader, dhr. Kuyper 
jr. heeft nooit als agrariër gebruik gemaakt van de grond. 
In 1995 heeft dhr. Kuyper jr. het perceel achter Oudendijk 16 gekocht van zijn vader, 
kadastraal bekend Heemskerk sectie E, nummer 184. 
Het jaar daarop in 1996 heeft dhr. Kuyper sr. na het behalen van zijn 
pensioengerechtigde leeftijd het bedrijfsmatig uitvoeren van zijn beroep als agrariër 
beëindigd. 
 
Sinds 1996 heeft het kavel nagenoeg braak gelegen, volgens dhr. Kuyper sr. en jr. 
zijn de opstallen zodanig gedateerd dat deze niet geschikt zijn voor een moderne 
bedrijfsvoering.  
Tevens is de vorm niet economisch ingericht om grootschalige kassen te bouwen. 
Deze verklaringen van dhr. Kuyper jr. en dhr Kuyper sr. (nog wonende op nummer 14) 
zijn opgenomen als bijlage. 
 
Om de woning aan te passen aan de wensen van de huidige tijd en enkele 
aanpassingen aan de woning en de opstellen van het perceel mogelijk te maken wil 
fam. Groenheide een omgevingsvergunning aanvragen. 
Omdat de huidige bestemming van de woning agrarisch is, wil de fam. groenheide 
gebruik maken van de mogelijkheid om de woning naar bestemmings wonen te laten 
wijzigingen zodat het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de 
aanpassingen mogelijk is. 
Een ruimtelijke onderbouwing zoals deze, waarin voor de diverse ruimtelijke 
aspecten wordt gemotiveerd waarom de omgevingsvergunning zou kunnen worden 
afgegeven, is een indieningsvereiste bij de aanvraag omgevingsvergunning. 
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Onderstaand een luchtfoto met het perceel met bewoning aangegeven. 
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2 Geldend bestemmingsplan 
 
Het perceel aan de Oudendijk 16, kadastraal bekend als sectie E, nummers 183 en 
184 ligt in het gebied met bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009. 
 
De huidige bestemming is agrarisch, welke de fam. Groenheide omgezet wil hebben 
naar wonen. 
Op de plankaart is te zien dat Oudendijk nummer 18, Luttik Cie 37, Cieweg 2A en 
Luttik Cie 35 allen gelegen rondom het perceel reeds de bestemming wonen hebben. 
 
 

 
 
Plankaart gedeelte Oudendijk 
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3 Planbeschrijving 
 
3.1 Huidige situatie 
 
Het perceel Oudendijk 16 ligt in de ten noordwesten van de dorpskern Heemskerk in 
een 
van oorsprong agrarisch gebied aan de rand van het Noordhollands duingebied. 
Vanwege de gunstige grondgesteldheid is dit gebied veelal gebruik geweest voor de 
bloemen- en bollenteelt. 
 
Het perceel betreft de kadaster nummers 183 en 184, welke nu gebruikt worden als 
woning, bijbehorende schuren, tuin en tuinieren. 
Het grondvlak van de woning bedraagt 60m2, de kas heeft een oppervlak van 170m2. 
Het totale oppervlak van het perceel is ongeveer 7600m2. 
 
De woning is gebouwd in 1956 en is in 1996 voorzien van een uitbouw aan de 
achterzijde. 
De woning en de opstallen zijn gedateerd en zijn toe aan meer dan onderhoud, het 
metselwerk is in slechte staat door de weersinvloeden van de zee. 
Qua isolatiewaarde voldoet de woning niet aan de huidige eisen. 
 
 
 

 
Woning met aan de achterzijde de uitbreiding met plat dak. 
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De garage/ berging is gebouwd in 1956 en heeft dezelfde stijl als de woning. 
Bij geplaatste kassen zijn nooit beroepsmatig gebruikt en zijn in de laatste periode 
meer gebruikt als stalling. 
 
 

 
Voorzijde en achterzijde garage/berging. 
 
 

 
Zijkant en achterzijde kassen. 
 
 
Het achterste gedeelte van het perceel wordt op dit moment gepacht door een kleine 
tuinder die ongeveer 2000m2 in gebruik heeft als agrarische grond. 
Om het karakter van het perceel te behouden wordt dit in de toekomst ook voortgezet.
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3.2 Het voorgenomen initiatief 
 
De woning zal gemoderniseerd en gerenoveerd worden waarbij de architectonische 
kenmerken bewaard blijven. 
Om de woning geschikt te maken voor bewoning nu en in te toekomst en om te 
voldoen aan de eisen en wensen die aan een huidige woning worden gesteld, zijn 
wel enkele aanpassingen gewenst. 
Zo zal de woning aan de voorzijde uitgebreid worden met een erker en zal de 
bovenverdieping bewoonbaar gemaakt worden door de kap iets op te tillen en te 
voorzien van dakkapellen. 
Deze uitbreidingen voldoen aan het geldende bestemmingsplan Heemskerkerduin en 
Noorddorp 2009 voor de functie wonen. 
 

Zuidgevel nieuw Westgevel nieuw

 
 
 
De kas geschakeld aan de berging/schuur zal gehandhaafd blijven in de huidige 
staat. 
 
De tekening van de uitbreidingen zal als bijlage gevoegd worden. 
 
Het achterste gedeelte van het perceel met een opppervlak van ongeveer 2000m2 
wordt voortgezet als agrarische grond, dit wordt nu door een tuinder gepacht, en 
mogelijk in de toekomst door de fam. Groenheide gebruikt om zelf als tuinder te 
verbouwen. 
 
Om de agrarische grond te kunnen bereiken nu en in de toekomst zonder over de 
grond van de buren Oudendijk 14 te rijden is links op het perceel een oprit bedacht. 
Omdat het perceel ooit als van Oudendijk 14 en 16 ooit 1 perceel is geweest is de 
toegang tot de achterzijde van beide geplitste percelen nu via Oudendijk 14.  
De huidige bewoners van nummer 14 hebben inmiddels een respectabele leeftijd 
bereikt en om de toegang tot de achterzijde van het perceel te behouden en de 
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(toekomstige) bewoners van Oudendijk 14 de vrijheid van hun perceel te geven, wil 
de fam. Groenheide hun eigen oprit op het perceel hebben. 
De oprit is gesitueerd aan de linkerzijde van het perceel niet direkt naast de woning 
zodat de veiligheid van de bewoners en bezoekers niet in gevaar is. 
Deze oprit sluit aan op de Oudendijk en loopt geheel naar achter tot aan de 
agrarische grond. 
 

 
 
 
Situatie met links op het perceel de oprit; het achterste gedeelte de agrarische grond. 
(bijlage ODD 16 01 is de complete tekening).
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4 Beleidskader 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het van belang dat deze worden getoetst aan het 
vigerende beleid. 
 
4.1 Rijksbeleid 
 
4.1.1 Structuurvisie infrastructuur en ruimte 
 
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in werking getreden. 
In de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor 
ruimte en mobiliteit.  
Zo beschrijft het kabinet in de Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten zij de 
komende jaren wil investeren en op welke manier de bestaande infrastructuur beter 
benut kan worden.  
In deze visie laat het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij diegene die het 
aangaat (burgers en bedrijven) en laat het meer over aan gemeenten en provincies. 
Dit betekent minder nationale belangen en eenvoudigere regelgeving.  
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota's, 
onder andere de Nota Ruimte, Structuurvisie Randstad 2040 en de Nota Mobiliteit. 
Het Rijk stelt heldere ambities voor Nederland in 2040, die inspelen op de 
(inter)nationale ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven bepalen 
richting 2040.  
Het Rijk zet het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig Nederland. 
Het Rijk formuleert in de Structuurvisie drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, 
bereikbaar, leefbaar en 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 zekerstellen van de bereikbaarheid 
waarbij de gebruiker voorop staat; 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn. 
 
Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de 
provincies en gemeenten.  
Het budget voor provinciaal en regionaal verkeer en vervoer komt ook bij provincies 
en gemeenten te liggen.  
Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen 
van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen.  
Bij het beheren en ontwikkelen van natuur krijgen boeren en particulieren in het 
landelijk gebied een grotere rol. 
De daadwerkelijke vraag van bewoners, bedrijven en organisaties wordt daarin 
leidend.  
Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, wordt een ladder 
voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd, welke wordt opgenomen in het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro).  
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Deze ‘ladder’ is een procesvereiste en gebaseerd op de zogenaamde ‘SER-ladder’. 
Dit houdt in dat bij vaststelling van een ruimtelijk plan wordt gemotiveerd hoe een 
zorgvuldige afweging is gemaakt van het ruimtegebruik. 
 
4.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
 
Op basis van artikel 4.3 Wro heeft de Minister de bevoegdheid om bij Algemene 
Maatregel van Bestuur kaders te stellen, indien nationale belangen dat met het oog 
op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken.  
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) heeft als doel om de 
ruimtelijke belangen van het rijk vast te leggen.  
Deze belangen moeten juridisch doorwerken in bestemmingsplannen.  
Het Barro is vastgesteld op 22 augustus 2011, en op 1 oktober 2012 in werking 
getreden. 
Het Barro heeft directe gevolgen voor de ruimtelijke besluitvorming van andere 
overheden.  
Het omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder uitgebrachte planologische 
kernbeslissingen (PKB's) die juridisch moeten doorwerken in bestemmingsplannen. 
De eerder uitgebrachte PKB's hebben onder de nieuwe Wro de status van 
structuurvisie gekregen en zijn daarmee niet langer bindend voor andere partijen. 
Het Barro bevat daarom, passend binnen het nieuwe stelsel van de Wro, een zo 
beleidsneutraal mogelijke vertaling van deze bestaande ruimtelijke kaders uit de 
PKB's Nota Ruimte, Derde Nota Waddenzee, Structuurschema Militaire Terreinen en 
Project Mainportontwikkeling Rotterdam. 
Het gaat om de kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de 
rijksbufferzones, de nationale landschappen, de ecologische hoofdstructuur, de kust, 
grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de 
Waddenzee.  
Met het Barro maakt het rijk duidelijk aan welke regels provinciale verordeningen en 
gemeentelijke bestemmingsplannen moeten voldoen en wat de ruimte is waarbinnen 
provincies en gemeenten hun eigen ruimtelijke belangen vorm kunnen geven. 
 
 
4.2 Provinciaal beleid 
 
De provincie heeft een uitvoeringregeling “Ruimte voor Ruimte”opgesteld met 
betrekking tot vrijkomende agrarische bebouwing, de regeling behoord bij de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. 
 
Ruimte voor Ruimte betekent winst voor zowel eigenaren van te slopen bedrijven, 
voor gemeente en provincie en voor burgers. Het motto is `Winst voor allen`.  
Ondanks dat van sloop niet echt sprake is, maar meer grote renovatie en hergebruik 
van bedrijfsgebouwen is deze regeling wel van toepassing en wordt het beleid 
gevolgd van de provincie. 
 
Onderstaand is de winst voor allen omschreven. 
 
Het Rijk:  
• Kwaliteitsverbetering buitengebied zonder financiële bijdrage  
• Behoud inwoneraantal in krimpgebieden 
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Burgers  
• Een visueel aantrekkelijker buitengebied  
• Mogelijkheid om in het buitengebied een woning te kopen of (ver)bouwen zonder 
ontheffing van GS 
 
4.2.1 Provinciaal Ruimtelijke Verordening  
 
Ruimte voor Ruimte is onderdeel van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie1. In artikel 16 zijn de hoofdlijnen benoemd voor Ruimte voor Ruimte. 
Artikel 16 zegt hierover het volgende:  
 
Artikel 16 De Ruimte voor Ruimte‐ regeling  
Lid 1  
Een bestemmingsplan kan voorzien in de mogelijkheid van nieuwe woningen ter 
compensatie van storende bebouwing of functies buiten het bestaand bebouwd 
gebied als voorzien is in een Ruimte voor Ruimte‐regeling.  
Deze regels voorzien in ieder geval in:  
a. een vermindering van het bebouwde oppervlak door een netto‐afname van 
bebouwing.  
b. zekerstelling dat de herstructurering van de te saneren locatie inclusief de sloop 
van de  
hiervoor bedoelde bebouwing of functies plaats heeft.  
c. niet meer woningen worden toegestaan dan noodzakelijk is om de sloop van 
bedoelde  
bebouwing of functies te realiseren; de compensatie vanuit het Ruimte voor Ruimte 
beleid dient bij voorkeur plaats te vinden in of tegen bestaand bebouwd gebied.  
 
Lid 2  
Een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op  
a. Ecologische Hoofdstructuur, als bedoeld in artikel 19,  
b. Nationale landschappen, als bedoeld in artikel 20,  
c. Rijksbufferzones, als bedoeld in artikel 24,  
d. Weidevogelleefgebieden, als bedoeld in artikel 25, en  
e. Recreatie om de Stad‐gebieden voor zover niet vallende onder de gebieden als 
bedoeld onder a t/m d.  
voorziet in een regeling, als bedoeld in artikel 16 eerste lid.  
 
Lid 3  
Gedeputeerde staten kunnen nadere regels geven ten aanzien van de eisen 
waaraan de regeling, als bedoeld in het eerste lid moet voldoen in de gebieden als 
bedoeld in het tweede lid.  
Deze regels betreffen in ieder geval:  
a. de wijze van de kostenverdeling terzake van de compensatie en welke kosten in  
aanmerking komen;  
b. de wijze van zekerheidsstelling als bedoeld in het eerste lid onder b;  
c. de locatie van de compenserende woningbouw;  
d. het gebruik van de regeling ten behoeve van verplaatsing van (agrarische)  
bedrijfsbebouwing en;  
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e. door de nieuw te bouwen woning(en) mogen de bedrijfsvoering en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van omringende agrarische bedrijven niet worden 
beperkt.  
 
Lid 4  
Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing. 
 
 

4.3 Gemeentelijk beleid 
 
Woning. 
Volgens het geldende bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, dat 
in oktober 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld, heeft het perceel bestemming: 
A, agrarisch ten behoeve van agrarische doeleinden. 
 
Volgens artikel 3.6.5 zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd deze bestemming 
te wijzigen in de bestemming Wonen, met dien verstande dat: 
 
a. wonen slechts is toegestaan voor zover het de voormalige agrarische 
bedrijfswoning betreft; 
b. de bebouwde oppervlak mag niet worden vergroot en de bestaande situering niet 
worden aangepast; 
c. op een locatie waarmee met toepassing van de Ruimte voor Ruimteregeling reeds 
gebouwen zijn gesloopt, geen nieuwe bebouwing mag worden opgericht; 
d. als gevolg van de wijzing de bestaande bedrijfsvoering en/of de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de omringende bedrijven uit milieuhygiënisch 
oogpunt niet onevenredig worden beperkt; 
e. het bebouwde oppervlakte van de vrijstaande bijgebouwen niet meer mag 
bedragen dan 60 m² per woning; indien de (gezamenlijke) oppervlakte van 
bijgebouwen reeds meer dan 60 m² bedraagt, dan is een maximaal bebouwd 
oppervlak van 60 m² + de helft van het meerdere, met een totaal van 90 m² 
toegestaan; 
f. hergebruik van de gronden ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering 
redelijkerwijs niet langer mogelijk is; 
g. geen afbreuk wordt gedaan aan aanwezige cultuurhistorische waarden, 
natuurwaarden en/of de landschappelijke kwaliteit. 
 
Als uitgangspunten voor actualisering van het bestemmingsplan van het 
bestemmingsplan Heemskerkerduin-Noorddorp 1998 heeft de Raad opgenomen 
ruimte te geven aan een aantal gewenste ontwikkelingen én duidelijkheid te 
scheppen over het omzetten van bedrijfswoningen in burgerwoningen. 
Enkele artikelen zijn voor de ruimtelijke onderbouwing Oudendijk 16 van belang: 
 
1.  Behoud van het agrarische karakter van het gebied. 
 
In 2008 wordt het Heemskerkerduin nog steeds in belangrijke mate gekenmerkt door 
tuinbouwactiviteiten.  
Al dan niet onderbouwd met onderzoeken, kan worden geconstateerd dat de 
gewenste schaalvergroting en herstructurering niet naar verwachting zijn 
gerealiseerd.  
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Dit neemt niet weg dat het agrarische karakter van het Heemskerkerduin zo veel 
mogelijk dient te worden behouden.  
Dat kan worden bereikt door alleen ontwikkelingen toe te staan die geen afbreuk 
doen aan de agrarische functie, dan wel die agrarische functie te versterken.  
Overigens dient met dit uitgangspunt het gebied niet ‘op slot’ te worden gezet voor 
andere dan agrarische ontwikkelingen.  
Integendeel, door het begrip agrarisch enigszins te verruimen, wordt de vitaliteit van 
het gebied vergroot en wordt er ingespeeld op de feitelijke situatie dat het gebied, 
naast bedrijfsmatige activiteiten, ook plaats biedt aan meer hobbymatige activiteiten, 
vooropgesteld dat nieuwe plannen niet belemmerend werken voor de bedrijfsvoering 
en de groei van bestaande agrarische bedrijven. 
 
2.  Het omzetten van een bedrijfswoning in een burgerwoning wordt beperkt 
mogelijk. 
 
Sinds de vaststelling van het geldende bestemmingsplan hebben verschillende 
woningen de functie van bedrijfswoning verloren.  
Zij worden tegenwoordig bewoond door ex-agrariërs, of zijn overgegaan in handen 
van burgers.  
De feitelijke situatie van bewoning aan het begin van de planprocedure op 1 januari 
2007 dient maatgevend te zijn voor de functie die aan de woning wordt toegekend, 
ofwel een woning die op deze datum werd gebruikt als burgerwoning kan als zodanig 
worden bestemd.  
Voor alle overige gevallen dient de woning te worden bestemd als bedrijfswoning.  
Om het agrarisch karakter van het gebied te behouden mag het omzetten van een 
bedrijfswoning in een burgerwoning geen problemen opleveren voor bestaande, 
aanpalende bedrijven, dan wel de uitbreiding van bedrijfsmatige activiteiten, nu en in 
de toekomst. 
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4.4 Conclusie  
 
Het voorliggende bestemmingsplan biedt de planologische mogelijkheid voor het 
omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning.  
De feitelijke situatie op het perceel zal hiermee niet direct veranderen; louter het 
planologisch karakter van de woning wijzigt van bedrijfswoning naar burgerwoning.  
Rijks en provinciaal beleid laat de gemeente de vrijheid zelf te beslissen om een 
bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning. 
Omdat de ruimtelijke structuur van het perceel middels deze planologische wijziging 
niet veranderd en het bestemmingsplan een exacte overname van het huidige 
gebruik is moet worden geconcludeerd dat het bestaande ruimtegebruik ook in de 
toekomst gehandhaafd zal worden.  
Het Rijksbeleid staat voorgenomen planwijziging dan ook niet in de weg omdat de 
bestaande permanente bewoning op het perceel in dezelfde vorm zal worden 
voortgezet.  
Daarbij komt dat de omvang van het plan dermate kleinschalig is dat van enige 
nadelige invloed op het overige Rijksbeleid geen sprake is. 
 
Omdat de woning ruim voor de datum 1 januari 2007 al gebruikt werd als 
burgerwoning had de woning al opgenomen kunnen worden in de lijst van 
bedrijfswoningen in gebruik als burgerwoning. 
 
Het omzetten van de bedrijfswoning in een burgerwoning zal geen problemen 
opleveren voor bestaande, aanpalende bedrijven, dan wel de uitbreiding van 
bedrijfsmatige activiteiten omdat in de direkte omgeving van de Oudendijk 16 geen 
bedrijven actief zijn en er al meerdere burgerwoningen gelegen zijn in de nabijheid. 
Door de aanwezigheid van deze burgerwoningen zal het omzetten van de Oudendijk 
16 geen extra belemmering opleveren voor de omgeving, de woning sluit aan bij de 
andere woningen in de directe omgeving. 
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Plankaart: de Oudendijk 16 wordt omsloten door burgerwoningen in de direkte 
omgeving, dus levert het omzetten van bedrijfswoning naar burgerwoning geen 
belemmering voor bedrijfsmatige activiteiten in de omgeving. 
 
Door dhr. Kuyper sr. en dhr. Kuyper jr. is aangegeven dat een moderne agrarische 
bedrijfsvoering niet mogelijk is op het perceel, daarom kan onder voorwaarde van 
behoud van cultuurhistorische waarden en de landschappelijke kwaliteit de 
bestemming gewijzigd worden naar wonen. 
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5 Omgevingsaspecten 
 
Het uitgangspunt is dat met het beoogde bouwplan een goede omgevingssituatie 
ontstaat. 
Dit hoofdstuk geeft in relatie tot het bouwplan een omschrijving van ieder 
omgevingsaspect. 
Per aspect wordt aangegeven of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 
 
5.1 Natuur en landschap 
 
Op het onderhavige bouwplan is wetgeving met betrekking tot de bescherming van 
de natuur van toepassing.  
Deze wetgeving richt zich op twee hoofdthema’s, namelijk de bescherming van 
natuurgebieden (gebiedsbescherming) en de bescherming van plant- en diersoorten 
(soortbescherming). 
 
Gebiedsbescherming. 
 
Gebiedsbescherming wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet en de 
Ecologische hoofdstructuur (EHS).  
Belangrijk is dat ruimtelijke projecten niet zonder meer mogen worden 
gerealiseerd in beschermde natuurgebieden.  
Projecten die in de nabijheid van beschermde natuurgebieden (inclusief de 
Habitatrichtlijngebieden) worden geprojecteerd, dienen te worden getoetst op de 
mogelijke negatieve effecten die zij op deze gebieden kunnen hebben en of zij 
verstoring zullen veroorzaken (externe werking). 
Indien dit het geval is, kan doorgang van het project mogelijk belemmeringen 
ondervinden.  
De provincie is hiervoor het bevoegde gezag.  
Voor bestemmingsplannen en wijzigingen hiervan, kan het noodzakelijk zijn dat een 
vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet aangevraagd moeten worden. 
 
Ecologische hoofdstructuur (EHS) 
De dichtstbijzijnde als EHS aangewezen gebied is het Noordhollands Duinreservaat 
en ligt op circa 475 meter van Oudendijk 16.  
De EHS-gebieden kennen geen externe planologische werking.  
Gelet op de beperkte schaal, aard en intensiteit van de beoogde bouw en het gebruik 
en de afstand van dit dichtstbijzijnde EHS-gebied kan worden aangenomen dat de 
bouw en het gebruik van de agrarische schuur geen significante gevolgen heeft voor 
de EHS gebieden. 
 
Natura 2000 gebied 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het Noordhollands Duinreservaat en ligt op 
circa 475 meter vanaf het perceel Oudendijk 16.  
Gelet op deze afstand kan worden aangenomen dat de voorgenomen sloop van 
kassen en bouw van de agrarische schuur geen significante gevolgen heeft voor dit 
Natura 2000 gebied.  
Een vergunningaanvraag of een nadere beoordeling op grond van de 
natuurbeschermingswet is derhalve niet noodzakelijk. 
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Kaart EHS. 
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Kaart Natura 2000. 
 
 
Soortbescherming. 
Soortbescherming wordt geregeld in de Flora- en faunawet.  
In deze wet is een aantal planten en dieren aangewezen als beschermd.  
Deze beschermde organismen mogen niet zonder reden in hun bestaan worden 
aangetast.  
Belangrijk is het feit dat beschermde organismen ook buiten natuurgebieden 
voorkomen. 
 
Flora- en faunawet 
Het perceel Oudendijk 16 ligt in een dicht bebouwd agrarisch productiegebied.  
Voor de (ver)bouw hoeven geen bomen of struiken te worden gekapt.  
Het perceel grenst niet aan water, bermen of zodanig natuurlijke gebieden dat deze 
een mogelijke verblijfplaats zou kunnen zijn voor bijzondere flora of fauna.  
Het beoogde gebruik van de (ver)bouw  past qua aard en intensiteit in het geldende 
bestemmingsplan.  
Gelet op het bovenstaande kan op voorhand worden geconcludeerd dat voor 
realisering van het bouwplan geen ontheffing op grond van de Flora- en faunawet 
hoeft te worden aangevraagd. 
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5.2 Cultuurhistorie en archeologie. 
 
Op 1 september 2007 is de Wet archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking 
getreden.  
In deze Wet zijn de uitgangspunten van het Europese Verdrag van Malta (1992) in 
de Nederlandse Monumentenwet ingevoerd.  
Het Verdrag van Malta regelt onder meer de bescherming van archeologisch erfgoed 
in de bodem, de inpassing van erfgoed in de ruimtelijke ontwikkeling en de 
financiering van desbetreffend (voor)onderzoek: 'de veroorzaker betaalt'.  
De Wet archeologische monumentenzorg (Wamz) bepaalt dat degene die 
verantwoordelijk is voor het (mogelijk) aantasten van oudheidkundige waarden moet 
kunnen aantonen dat de voorgenomen activiteiten geen schade berokkenen. 
Indien dit wel het geval is dienen afdoende maatregelen te worden genomen.  
De gemeente heeft in dit kader een archeologische verwachtings- en 
beleidsadvieskaart opgesteld.  
Dit beleidskader is verwerkt in het geldende bestemmingsplan met op de verbeelding 
aangegeven gebieden met de medebestemming “archeologisch waardevol gebied” 
en bijbehorende aanlegvergunningregels. 
De omgeving van de Oudendijk (waaronder het perceel Oudendijk 16) is 
medebestemd als archeologisch waardevol gebied.  
De Oudendijk zelf heeft een nog hogere archeologische verwachtingswaarde 
vanwege zijn oorsprong.  
De Oudendijk (aangeduid met de code HEEM 28A) dateert uit de 12e eeuw, De dijk 
is bovengronds nog aanwezig. 
Voor de Oudendijk geldt dat bij alle grondroerende werkzaamheden in de 
aardlichamen rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van 
archeologische waarden. 
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Oudendijk 16 valt volgens het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 
2009 in waarde – archeologie 3. 
De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het herstel en behoud van 
de mogelijk aanwezige archeologische waarden. 
Daaraan verbonden dient de (ver)bouw te voldoen aan regels met betrekking tot het 
bouwen: 
a.  het bouwwerk dient ter vervanging van een reeds aanwezig bouwwerk, 
waarbij de horizontale en verticale afmetingen van de fundering van dat bouwwerk 
niet veranderen; 
b.  het bouwwerk en de fundering, waaronder begrepen paalfunderingen, niet 
dieper komen te liggen dan 0.4 m beneden het afgewerkt bouwterrein; 
c.  het grondoppervlak van het bouwwerk bedraagt niet meer dan 2.500 m²; 
d.  in afwijking van het bepaalde in b en c geldt voor het bouwen van kassen het 

grondoppervlak van het bouwwerk niet meer bedraagt dan 5000 m². 
 
Met de (ver)bouw aan de Oudendijk 16 worden deze regels niet overschreden en 
hoeft er dan ook geen ontheffing gevraagd worden aan Burgemeester en wethouders. 
 
 

5.3 Milieu 
 
Bodem 
 
Het is wettelijk verboden om te bouwen op verontreinigde grond. 
Om deze reden moeten bij de bouw altijd gegevens over de kwaliteit van de bodem 
bekend zijn. 
Een bodemonderzoek start met een verkennend onderzoek, dit bestaat uit een 
historisch onderzoek (conform de NEN 5725) en veldwerk (conform NEN 5740).  
De resultaten van dit onderzoek worden getoetst aan de Wet Bodembescherming.  
Deze wet stelt dat de kwaliteit van de bodem geschikt moet zijn voor het beoogde 
gebruik van de locatie/ het gebied.  
De mate waarin de bodem verontreinigd mag zijn, is hiervan afhankelijk.  
Als uit de resultaten blijkt dat er mogelijk wel een belemmering is, wordt nader 
bodemonderzoek geadviseerd.  
In een nader bodemonderzoek wordt de ernst van de verontreiniging beoordeeld en 
de saneringsurgentie bepaald.  
Een bouwvergunning wordt afgegeven als de bodem, eventueel na sanerende 
maatregelen geschikt is voor het beoogde gebruik. 
Voor het bedoelde gebied zijn op dit moment geen gegevens uit eerder uitgevoerde 
onderzoeken bekend.  
Omdat niet sprake is van nieuwbouw maar verbouw is het uitvoeren van een 
bodemonderzoek niet noodzakelijk. 
 
Luchtkwaliteit 
 
Bij planvorming is de luchtkwaliteit één van de milieuaspecten waar onderzoek naar 
dient te worden verricht. 
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Wet luchtkwaliteit 
In 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden.  
Met deze wet zijn luchtkwaliteitseisen verankerd in de Wet milieubeheer. 
Er is een andere wijze van toetsing van bouw- en bestemmingsplannen opgenomen.  
Zo dient te worden onderzocht of een project ‘in betekenende’ mate van invloed is op 
de luchtkwaliteit.  
 
Op basis van de ‘Wet luchtkwaliteit’ kunnen ruimtelijk-economische initiatieven 
worden uitgevoerd als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- grenswaarden worden niet overschreden, of 
- per saldo verbetert de luchtkwaliteit of blijft tenminste gelijk, of 
- het initiatief draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtkwaliteit, of 
- het initiatief is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

luchtkwaliteit (NSL). 
 
In de regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Regeling 
NIBM) is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die niet in betekenende 
mate bijdragen aan de luchtverontreiniging.  
Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 
luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  
De onderhavige (ver)bouw van de woning en bijgebouw valt niet binnen de lijst van 
categorieën van gevallen die niet in betekenende mate bijdrage aan de 
luchtverontreiniging.  
De luchtkwaliteit zal echter per saldo tenminste gelijk blijven.  
De ruimtelijke ingreep kan, gelet op de beperkte aard en omvang als emissieneutraal 
worden beschouwd.  
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat zonder toetsing aan de 
grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit medewerking kan worden verleend aan 
de beoogde gebruikswijziging.  
De Wet vormt dan ook geen belemmering voor de te doorlopen 
vergunningsprocedure. 
 
Milieuzonering 
 
Een goede ruimtelijke ontwikkeling streeft naar het bevorderen van een duurzame 
ruimtelijke kwaliteit in een dynamische samenleving.  
Het is helder dat duurzame ruimtelijke kwaliteit mede richting en inhoud geeft aan het 
criterium “een goede ruimtelijke ordening”.  
Een goede ruimtelijke ordening houdt ook in het voorkomen van voorzienbare hinder 
door milieubelastende activiteiten.  
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten doet in de publicatie "Bedrijven en 
milieuzonering" (editie 2009), het zogenaamde ‘groene boekje’, een handreiking ten 
behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau.  
Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten opzichte 
van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand 
bedrijven gesitueerd worden.  
Het Groene Boekje geeft adviesafstanden (zie tabel) die gemotiveerd kunnen worden 
toegepast bij ruimtelijke ordening. 
De adviesafstanden hangen samen met gebiedskenmerken.  



24-31 

Het is mogelijk om door middel van maatregelen overlast te beperken en daardoor af 
te wijken van de afstanden.  
De adviesafstand tot kassen is 10m voor geur en stoffen en de afstand voor geluid is 
30m.  
Binnen deze straal van 30m is geen kas aanwezig en zal in de toekomst ook geen 
kas geplaatst kunnen worden. 
Door de aanwezigheid van reeds bestaande burgerwoningen is de invloed van 
Oudendijk 16 op de omgeving toch al niet van extra belang. 
De milieuzonering vormt dan ook geen belemmering voor de door te lopen 
vergunningsprocedure. 
 
Geluidhinder 
 
Sinds het einde van de jaren zeventig vormt de Wet geluidhinder (Wgh) een 
belangrijk juridisch kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. 
De Wet geluidhinder biedt geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) 
bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en 
industrielawaai door middel van zonering.  
Met de invoering van geluidproductieplafonds voor hoofd(spoor)wegen op 1 juli 
2012 geldt de Wgh niet meer voor de aanleg/wijziging van hoofd(spoor)wegen, maar 
nog wel voor de bouw van gevoelige bestemmingen langs deze wegen. 
De Wet geluidhinder heeft een sterk verband met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  
Anders dan de naam van de Wet geluidhinder misschien suggereert, worden niet alle 
milieugerichte geluidsapecten in de Wet geluidhinder geregeld.  
 
De belangrijkste onderwerpen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn: 

- Industrielawaai, voor zover dit betrekking heeft op industrieterreinen waar zich 
"grote lawaaimakers" kunnen vestigen 

- Wegverkeerslawaai: bouwen van woningen langs wegen (niet voor 30 km/u-
wegen) en aanleg/ wijzigen van wegen (niet voor hoofdwegen en 30 km/u-
wegen) 

- Spoorweglawaai:  bouwen van woningen langs spoorwegen- aanleg / wijzigen 
van secundaire spoorwegen (niet het hoofdspoorwegnet) 

 
Geluidsonderwerpen die niet in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn onder 
andere: 

- Aanleg/wijzigen van hoofd(spoor)wegen (Hst. 11 Wet milieubeheer) 
- Luchtvaartlawaai (Luchtvaartwet, Wet luchtvaart) 
- Bescherming van werknemers tegen lawaai (Arbeidsomstandighedenwet) 
- Industrielawaai (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Activiteitenbesluit) 
- Geluid in de ruimtelijke ordening voor zover niet geregeld in de Wgh (Wet 

ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 
- Geluidswering gevels (Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 

Bouwbesluit 2012) 
- Geluid op straat (APV). 

 
Op de Oudendijk een snelheids beperking geldt van 30 km/uur en is de wet 
geluidhinder dus niet van toepassing. 
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Wet geluidhinder vormt dan ook geen belemmering voor de door te lopen 
vergunningsprocedure. 
 
Externe veiligheid 
 
De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige 
woon en leefomgeving door het beheersen van risico’s van industriële activiteiten 
met opslag en transport van gevaarlijke stoffen.  
Het beleid is er op gericht te voorkomen dat er te dicht bij gevoelige bestemmingen 
activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden.  
 
Risicocontouren 
Een risicocontour (ofwel plaatsgebonden risico) geeft aan hoe groot in de omgeving 
de overlijdenskans is door een ongeval met een risicobron: binnen de contour is het 
risico groter, buiten de contour is het risico kleiner. 
 
Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt 
als rechtsreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die 
plaats permanent en onbeschermd verblijft. 
Het plaatsgebonden risico wordt gebruikt bij de toetsing of een risicovolle activiteit op 
een bepaalde plek mag plaatsvinden en wat in de directe omgeving ervan gebouwd 
mag worden. De geldende regels zijn vastgelegd in het Besluit milieukwaliteitseisen 
Externe veiligheid inrichtingen en in de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen. 
In het plaatsgebonden risico zijn in het kort twee verschillende kansen verwerkt: 
 
De kans dat er daadwerkelijk een zwaar ongeval of ramp, zoals het ontsnappen van 
een gevaarlijke stof, plaatsvindt.  
De kans dat een persoon daadwerkelijk overlijdt als gevolg van dit zwaar ongeval of 
ramp. 
 
Bij een plaatsgebonden risico van 10-6 is de kans dat er daadwerkelijk een zwaar 
ongeval plaatsvindt 1 op de miljoen. Een PR van 10-6 wordt in de regels voor 
ruimtelijke ordening en externe veiligheid echter als een relatief hoog risico 
beschouwd. 
 
PR 10-6 
Bij een PR van 10-6 is de kans dat een persoon op die afstand van het ongeval 
daadwerkelijk overlijdt nog redelijk groot.  
Wegens dit soort relatief grote overlijdenskansen mogen er binnen de contour van 
10-6 in principe geen kwetsbare objecten staan. Dit geldt voor situaties die (zijn) 
ontstaan na het moment waarop de betreffende norm is uitgebracht, te weten 1989 
voor inrichtingen en 1996 voor transport. 
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Risicokaart. 
 
In de nabijheid van Oudendijk 16 zijn twee kwetsbare objecten, links op de situatie 
ligt Scoutcentrum Heemskerk, rechts ligt het buurthuis d’Evelaer. 
Risico is de Eye film instituut. 
 
Eye Film Instituut 
Deze inrichting is gelegen aan de Achterweg in het Heemskerkerduin.  
In de voormalige bunker worden, onder geconditioneerde omstandigheden, oude 
nitrocellulose films opgeslagen. 
In geval van een calamiteit kan een toxische wolk ontstaan.  
De 1% letaliteitscontour van dit scenario ligt over het plangebied. 
 
Plaatsgebonden risico. 
Het plangebied valt buiten de 10-6/jaar contour.  
Het plan voldoet hiermee aan het BEVI. 
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Groepsrisico. 
 
Maatregelen 
Bij de verlening van de revisievergunning (12-2010) voor Eye Film Instituut is 
onderzocht of er risico reducerende alternatieven realiseerbaar zijn.  
De mogelijkheden om het risico aan de bron te beperken zijn zeer divers en tegelijk 
weer zeer beperkt.  
In de door TNO opgestelde reportages zijn naar mening van het bevoegd gezag alle 
redelijke en relevante mogelijkheden onderzocht.  
De voorgestelde risico reducerende maatregelen en de door de regionale brandweer 
geformuleerde adviezen zijn als voorschriften aan de vergunning verbonden.  
De overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is een factor twee.  
Dit is een relatief kleine overschrijding.  
Dit neemt echter niet weg dat intensief naar mogelijkheden tot verlaging hiervan is 
gezocht.  
De onderzochte maatregelen zijn om diverse redenen niet haalbaar gebleken.  
Bij het verlenen van de revisievergunning in december 2010 is gemotiveerd besloten 
een overschrijding van het groepsrisico toe te staan. 
De hoogte van het groepsrisico wordt niet in betekenende mate beïnvloed aangezien 
hat aantal personen binnen de 1% letaliteitscontour niet toeneemt. 
De ontwikkeling wordt aanvaardbaar geacht. 
 
Andere dan bovengenoemde aspecten van externe veiligheid zijn niet aan de orde. 
 
Watertoets 
 
Watercompensatie / hemelwaterafvoer 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aangegeven dat voor 
projecten met een toename aan verharding kleiner dan 800 m2 geen 
watercompensatie is vereist. 
Als gevolg van verbouwing van woning komt er geen extra m2 verharding bij. 
De bijbehorende erfverharding is een beperkte toename van oppervlakte aan 
bebouwing en verharding.  
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Er wordt verder geen aanwezig oppervlaktewater gedempt als gevolg van de 
voorgenomen oprit.  
Gelet op het bovenstaande hoeft er voor dit bouwplan geen watercompensatie te 
worden gerealiseerd. 
Wel dient de greppel tpv oprit “open”  te blijven middels een brug of een duiker. 
 
Waterkwaliteit / riolering / vuilwaterafvoer 
Het hemelwater van de woning en kas loost direct op het aanliggende 
oppervlaktewater of op het bestaande gemeente riool, dit verandert niet.  
Het vuilwater van de woning wordt via de bestaande rioolaansluiting op het 
gemeentelijke rioolstelsel geloosd, ook dit verandert niet. 
Het gemeentelijke rioolstelsel heeft voldoende capaciteit om zowel het vuilwater als 
het hemelwater af te voeren. 
 
Waterkeringen. 
Het perceel Oudendijk 16 ligt niet in de invloedssfeer van een door het 
Hoogheemraadschap aangewezen waterkering. 
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat een vergunning/ 
ontheffing op grond van de Waterwet niet noodzakelijk is. 
 
 

5.4 Stedenbouwkundige en architectonische aspecten 
 
De indeling van het terrein en de gebouwen op het perceel sluiten aan bij de 
omgeving. 
De woning staat op ruime afstand van de openbare weg, wat een grote voortuin 
oplevert, de schuur/kas staat iets gelegen achter de voorgevellijn van de woning. 
De voorgenomen aanleg van oprit is geen belemmering van de woning en de andere 
gebouwen in de omgeving, de weg wordt ook alleen aangelegd voor toegang tot het 
agrarische gedeelte van het perceel. 
 
 
5.5 Verkeersaspecten 
 
De oudendijk is een ontsluitingsweg voor de woningen en agrarische bedrijven in de 
omgeving.  
De woning heeft een eigen oprit en voldoende ruimte om op het eigen terrein te 
parkeren, het agrarische gedeelte van het perceel is te bereiken via een nieuw aan te 
leggen eigen oprit met een breedte van ongeveer 3m. 
Deze eigen oprit is uit veiligheids overweging niet direkt naast de woning geplaatst 
daar er kinderen kunnen verblijven op het terrein naast de woning. 
De breedte van de oprit is met 3m voldoende voor agrarisch vervoer om het perceel 
in te rijden en het perceel weer te verlaten de Oudendijk op. 
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6 Juridische vormgeving 
 
De uitgebreide procedure omgevingsvergunning maakt de beschreven 
bestemmingswijziging, uitbreiding woonhuis en aanpassing schuur planologisch 
mogelijk.  
De voorliggende toelichting geeft een ruimtelijke onderbouwing voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 
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7 Uitvoerbaarheid 
 
7.1 Economische uitvoerbaarheid 
 
Grondexploitatie 
 
Het doel van de grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de financiële 
haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het kostenverhaal, 
waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn.  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een 
exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van een overeenkomst.  
In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de 
desbetreffende gronden. 
De beoogde ontwikkeling is een privaatrechtelijk (particulier) initiatief. 
Economisch eigendom van de gronden ligt bij de eigenaar.  
Zodoende zijn voor de gemeente aan voornoemde ontwikkeling geen kosten 
verbonden. 
 
Planschade risico analyse 
 
Bij de voorbereiding van een ontwerp voor een bestemmingsplan dient op grond van 
artikel 3.1.6, lid f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden 
naar de uitvoerbaarheid van het plan. 
Er wordt voor deze planologische wijziging en ontwikkeling geen exploitatieplan 
opgesteld.  
In het voorliggende geval wordt een anterieure overeenkomst tussen initiatiefnemers 
en de gemeente Heemskerk gesloten.  
Daarbij wordt tevens het risico van planschade opgenomen zodat het kostenverhaal 
voor de gemeente volledig is verzekerd. 
 
 

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Het voorliggende plan zal in het kader van de uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning de wettelijke inspraakprocedure volgen.  
Vooruitlopend hierop is het plan door de aanvrager reeds besproken met de 
eigenaren van de omliggende percelen, deze staan allen positief tegenover het 
beoogde plan. 
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8 Bijlagen 
   
brief van dhr. Kuyper jr. 
brief van dhr. Kuyper sr. 
tekening ODD 16 01 
tekening ODD 16 02 
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