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1. INLEIDING  

1.1. Aanleiding voor het verzoek 

Denneman B.V. is al sinds 1972 een begrip in Heemskerkerduin. Als sinds jaar en dag stellen zij 
hun materieel-, personeel en deskundigheid ter beschikken aan het agrarische gebied en daar-
buiten. In de loop van de tijd is er veel veranderd op het gebied van agrarisch materieel en 
grondverzet. Mede door de schaalvergroting in de landbouw zijn bepaalde machines 2x zo lang 
en 2x zo hoog geworden. Dit heeft ertoe geleid dat de huidige loodsen qua hoogte niet voldoen 
aan de huidige behoeftes. Vandaar de wens van Denneman B.V. om de bestaande loodsen aan 
de Strengweg 9c te Heemskerk te verhogen. Daartoe heeft Denneman B.V. bij de gemeente 
Heemskerk een verzoek ingediend voor het renoveren en verhogen van de bestaande loodsen.    

Op 17 december 2014 heeft de gemeente Heemskerk Denneman B.V. schriftelijk laten weten in 
principe medewerking te verlenen aan het vernieuwen en het verhogen van de bestaande be-
drijfspanden met een goothoogte van 5,5m en een nokhoogte van 8m op het perceel Strengweg 
9c. Omdat dit plan in strijd is met het huidige bestemmingplan dient er voor de omgevingsver-
gunning wel een uitgebreide WABO procedure gevolgd te worden. 

1.2. Doel van het plan 

Het doel van deze ruimtelijke onderbouwing is het mogelijk maken van: 
• Het renoveren en het verhogen van de bestaande bedrijfspanden aan de Strengweg 9c te 

Heemskerk.   

1.3. Te volgen procedure 

Met de omgevingsvergunning buitenplanse afwijking (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3o Wabo), het 
vroegere projectbesluit, kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hierbij moet er ge-
motiveerd worden dat de omgevingsvergunningsaanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke or-
dening.  

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op het relevante beleid, de gewenste ontwikkeling, 
de gevolgen voor de cultuurhistorie, de waterhuishouding, natuur en ecologie en de relatie met 
de kwaliteitseisen uit hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. Hiermee wordt een adequate ruim-
telijke onderbouwing geleverd die voldoet aan de in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke or-
dening (Bro) gestelde voorwaarden. 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/volledig/#Hoofdstuk2_23_Artikel212
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2. PLANBESCHRIJVING 

2.1. Project locatie 

De projectlocatie is gelegen aan de westzijde van Heemskerk in het Heemskerkerduin. Het per-
ceel aan de Strengweg 9c staat kadastraal bekend onder; Heemskerk, sectie E, kavelnummer 558, 
het is 6780 m2 groot en is eigendom van Denneman B.V.  

Aan de linker en rechterzijde wordt het plangebied begrensd door twee woonhuizen en aan de 
achterzijde bevindt zich agrarisch grond. Tegenover het perceel, aan de overzijde van de streng-
weg liggen nog twee agrarische percelen met een tuinderswoning, 2 schuren en diverse paar-
denbakken. 

 
Figuur 1; aanduiding plangebied 
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2.2. Gewenste ontwikkeling 

Om te voorzien in een betere bedrijfsvoering heeft Denneman B.V. het voornemen om de drie 
bestaande loodsen op het terrein te verhogen en te renoveren. Daartoe is door ‘RD plan’ een 
bouwplan ontwikkeld (d.d. 16-01-2015) waarbij de bestaande dakconstructie wordt opgehoogd 
naar een goothoogte van 5,5m en een Nokhoogte van 7,7m. Hierbij zullen gevels gedeeltelijk 
worden voorzien van nieuwe groene stalen gevelbeplating, in overeenstemming met de be-
staande naastgelegen overkapping, nieuwe overheaddeuren en een aangepaste kozijnindeling in 
de voorgevel van de eerste loods. Bij dit plan neemt de hoeveelheid aan bebouwd oppervlak niet 
toe. 

 
Figuur 2; Foto bestaande situatie 

 
Figuur 3; Tekening van de bestaande- en nieuwe situatie. 
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2.3. Vigerend bestemmingsplan  

Heemskerkerduin en Noorddorp 
Het voor de gronden vigerende bestemmingsplan is: “Heemskerkerduin en Noorddorp 2009, 1e 
herziening 2013”, dat is vastgesteld door de gemeenteraad van Gemeente Heemskerk op 20 fe-
bruari 2014.  
 

 
Figuur 4; plankaart vigerend bestemmingsplan ‘Heemskerkerduin en Noorddorp’ 

De gronden binnen het projectgebied zijn bestemd voor bestemming ‘Bedrijf’. De strijdigheid van 
het vigerend bestemmingsplan met het onderhavig bouwplan ligt in een overschrijding van de 
toegestane bouwhoogte. Bij het vigerende bestemmingsplan geldt voor bestemming ‘Bedrijf’ een 
maximale goothoogte van 3,25m en een maximale bouwhoogte van 7,5m.  

Momenteel hebben de bestaande loodsen een goothoogte van 3,9m en een nokhoogte van 
6,2m. Hiermee voldoen de bestaande loodsen niet aan de gestelde goothoogte van 3,25m en val-
len deze binnen het overgangsrecht bouwwerken (artikel 28.1) van het huidige bestemmings-
plan. In de nieuwe situatie zullen de 3 loodsen worden opgehoogd. Waarbij de goothoogte op 
5,5m komt te liggen en de nokhoogte maximaal op 8m boven peil.  

Daarnaast is aan de locatie archeologische waarde toegewezen. Deze “Waarde – Archeologie 2” 
is bestemd voor het herstel en behoud van de mogelijke aanwezige archeologische waarden. 
Voor werkzaamheden die dieper reiken dan 0,4 meter onder maaiveld en die tevens een terrein-
oppervlak groter dan 500 m² beslaan, is een omgevingsvergunning vereist. Hiervoor dient een 
schriftelijk advies van een archeologisch deskundige overlegd te worden. 
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3. BELEIDSKADER  

3.1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 in werking getreden. De 
structuurvisie infrastructuur en ruimte 2040 (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en 
mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimte-
lijke consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota 
Mobiliteit, de Mobiliteits Aanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens ver-
vangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de volgende documenten: PKB Tweede struc-
tuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in 
de Delta. 

Het Rijk stelt heldere ambities voor Nederland in 2040, die inspelen op de (inter)nationale ont-
wikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven bepalen tot aan 2040. Het Rijk zet het ruim-
telijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.  

Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig  
te houden voor het middellange termijn (2028): 

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

• het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 
gebruiker voorop staat; 

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

De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid meer be-
voegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van 
groene ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situ-
atie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter 
afwegen wat er in een gebied moet gebeuren. 

Op het gebied van gebiedsontwikkeling wordt de daadwerkelijke vraag van bewoners, bedrijven 
en organisaties daarin leidend. Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, 
wordt een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent: eerst kijken of er 
vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het bestaande stedelijk ge-
bied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en, mocht nieuwbouw echt nodig zijn, al-
tijd zorgen voor een optimale (multimodale) bereikbaarheid.  

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking ge-
treden. Bij het vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigings- of uitwerkingsplannen en bij pro-
jectuitvoeringsbesluiten dient rekening te worden gehouden met het Barro.  

Ten aanzien van de in het Barro geregelde onderwerpen geldt dat deze niet relevant zijn voor het 
voorliggende plangebied. Het renoveren en verhogen van een bestaande bedrijfshal gaat uit van 
een herstructurering binnen bestaand stedelijk gebied. Deze buitenplanse afwijking sluit aan bij 
het bepaalde in de structuurvisie.   

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/ruimtelijke-ordening/rol-overheid-bij-ruimtelijk-beleid
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/ruimtelijke-ordening/rol-overheid-bij-ruimtelijk-beleid
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3.2. Provinciaal beleid 

Op 1 juli 2008 trad de wet Ruimtelijke Ordening in werking, deze verplicht overheden tot het op-
stellen van een structuurvisie. Uit deze visie moet blijken wat hun belangen zijn en welke instru-
menten zij inzetten om deze te realiseren. De provinciale rol verandert hiermee van toetsende 
naar ontwikkelende. Voor de provincie is de structuurvisie de wettelijke opvolger van het streek-
plan. Het provinciebestuur zal met de Structuurvisie Noord-Holland haar visie geven op de ruim-
telijke ontwikkeling van Noord-Holland en de opgaven die daarbij horen. 

Structuurvisie Noord Holland 2040 
Op 21 juni 2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provin-
ciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. De Provinciale ruimtelijke veror-
dening structuurvisie is op 3 november 2010 in werking getreden. Nadien is de structuurvisie di-
verse keren gewijzigd waarbij de meest recente partiële herziening door Provinciale Staten is 
vastgesteld op 17 december 2012.  

In de structuurvisie beschrijft de provincie hoe en op welke manier ze met ruimtelijke ontwikke-
lingen en keuzes om wil gaan met een doorkijk naar het jaar 2040. Hierbij geeft de provincie aan 
dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal concurrerende provincie moet zijn 
door in te zetten op klimaat bestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik. Om 
het geschetste toekomstbeeld ruimtelijk te realiseren heeft de provincie Noord-Holland op basis 
van de bovengenoemde criteria provinciale belangen benoemd. Deze vallen uiteen in drie 
hoofdbelangen en twaalf ondergeschikte belangen. Daarbij richt de provincie zich uitdrukkelijk 
op ruimtelijke vraagstukken die op regionale en bovenregionale schaal spelen en/of gevolgen 
hebben.  

 
Figuur 5; Provinciale belangen 

Onderdeel van de structuurvisie is het behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurland-
schappen. De Provincie Noord-Holland wil deze (cultuur)landschappen optimaal gebruiken door 
hun kenmerken te koesteren en te benutten bij nieuwe ontwikkelingen.  
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Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) 
Provinciale Staten hebben de Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie van Noord-
Holland op 21 juni 2010 vastgesteld. Op 1 november 2010 is de verordening in werking getreden. 
Nadien is de verordening diverse keren gewijzigd waarbij de 5de en meest recente wijziging door 
Provinciale staten is vastgesteld op 3 februari 2014. De verordening, gebaseerd op artikel 4.1 van 
de Wet ruimtelijke ordening, stelt regels betreffende de inhoud van en de toelichting op be-
stemmingsplannen over onderwerpen in zowel het landelijke als het stedelijke gebied van 
Noord-Holland. Het betreft onderwerpen waar een provinciaal belang mee gemoeid is. De regels 
van de PRVS vloeien voort uit de Structuurvisie Noord-Holland 2040.  

De digitale kaart 2 van de structuurvisie Noord-Holland 2040 geeft aan dat onderhavig plange-
bied binnen bestaand bebouwd gebied (BBG) is gelegen. (Zie figuur 7) Voor het Bestaand Be-
bouwd Gebied (PRVS artikel 11.1) geldt dat een bestemmingsplan kan voorzien in een uitbreiding 
van een bestaand terrein voor zover deze in overeenstemming zijn met de geldende provinciale 
planningsopgave.  
 
Volgens de Themakaart Structuurvisie: Voldoende gedifferentieerde ruimte voor Landbouw en 
visserij (behorende bij de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie) wordt Heemskerkerduin aange-
merkt als ‘Tuinbouwconcentratiegebied’ (combinatie van glas en volle grond). Het uitgangspunt 
van de provincie hierbij is een ontwikkelingsgerichte strategie, met de ambitie dat daar waar 
nieuwe economische activiteiten mogen worden ontwikkeld, ook de kwaliteit van het gebied 
toeneemt.  

 
Figuur 6; Structuurvisie Noord Holland 2040, kaart 2 (BBG) 

De voorgenomen ontwikkeling valt binnen bestaand bebouwd gebied (zie figuur 6) en daarmee 
worden geen landschappen aangetast. Het voorgenomen plan betreft een verhoging van een be-
staand gebouw waarbij het bebouwd oppervlak niet toeneemt. Daarnaast levert het betreffende 
bedrijf belangrijke ondersteunde diensten aan de agrarische sector in omgeving en levert daar-
mee een belangrijke bijdrage aan de economie en vitaliteit van het tuindersgebied.  
Geconcludeerd kan worden dat het bouwplan in overeenstemming is met de Structuurvisie 
Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. 
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3.3. Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Heemskerk 2020  
Op 7 juni 2011 is de ‘Structuurvisie Heemskerk 2020’ door de gemeenteraad vastgesteld. Deze 
visie is een actualisatie van de structuurvisie ‘Kiezen voor Kwaliteit’ uit 2003 waarin de gewenste 
ruimtelijke en functionele ontwikkeling tot 2015 is vastgelegd. Daarnaast sorteert de structuurvi-
sie voort op de in 2009 door de Raad vastgestelde Strategische Toekomstvisie voor 2040, getiteld 
‘Heemskerk, het geheim van IJmond’.  

In deze actualisatie gaat het niet om fundamentele herziening van het ruimtelijke beleid, maar 
om het verwerken van nieuwe ontwikkelingen, plannen en ambities in een integrale ruimtelijke 
visie.  

De ontwikkelingsvisie richt zich dan ook op het behoud en versterken van de kwaliteiten van het 
buitengebied en het optimaliseren en verbeteren van de bestaande stedelijke omgeving. Geen 
grote uitbreidingen, maar "investeren in duurzame kwaliteit". Ruimtelijke ontwikkelingen wor-
den alleen toegestaan als ze geen afbreuk doen aan de kernkwaliteiten van Heemskerk en deze 
bij voorkeur zelfs versterken.  

Ten aanzien van het onderhavige plan wordt in de ‘Structuurvisie Heemskerk 2020’ onder meer 
het volgende opgemerkt:  

• Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Heemskerk en valt binnen de landschaps-
vorm ‘het tuinbouwareaal’. Binnen dit gebied wordt de tuinbouw positief gewaardeerd en in 
goed overleg wordt gewerkt aan bedrijfsoptimalisatie, landschappelijk uitstraling, recreatief 
medegebruik en het verbeteren van de waterhuishoudingen en kwaliteit.  

• Ten aanzien van werken wordt ingezet op een optimalisatie van de bestaande werkgebieden 
en inbreiding waar mogelijk.  

Denneman B.V. levert een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van de tuinbouw in Heemskerk. 
De voorgenomen ontwikkeling betreft het renoveren en het verhogen van bestaande bedrijfs-
panden. Er is geen sprake van een toename van het bebouwd oppervlak en de ruimtelijke impact 
van het plan op de omgeving is beperkt. Door deze ingreep wordt de uitstraling van Denneman 
b.v. verbeterd en de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd. Dit sluit aan bij de doelstel-
ling van de gemeente Heemskerk die inzet optimalisatie van bestaande werkgebieden en daar-
mee op het behoud en het versterken van de kwaliteiten van het buitengebied. Geconcludeerd 
kan worden dat het bouwplan in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid van Heems-
kerk.  
 
Parkeerbeleidsplan 2010  
De raad van de gemeente Heemskerk heeft in zijn openbare vergadering van 23 september 2010 
besloten om het nieuwe parkeerbeleidsplan 2010 vast te stellen.  

Het parkeerbeleid is gericht op het voorkomen van parkeerproblemen, door voldoende parkeer-
gelegenheid te realiseren (voldoende hoge parkeernormen) en door te zorgen voor een optimaal 
gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen middels een goede spreiding van het parkeeraanbod 
over de wijk.  

In het parkeerbeleidsplan worden de parkeernormen voor bedrijventerreinen (Bron: ASVV 2004) 
gehanteerd. Voor een Loods/opslag geldt een parkeernorm per 100m2 bvo van 0.9.  

In de bestaande situatie zijn alle benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein opgelost. Bij de 
voorgenomen ontwikkeling neemt de hoeveelheid bruto vloeroppervlak niet toe. Hiermee blijft 
de verkeerbalans onveranderd.  

  



Pagina | 11 
 

R.T. Architecten | RO Strengweg 9c te Heemskerk 

Groenbeleidsplan Gemeente Heemskerk 2013-2017 (juni 2013)  
Het hoofddoel van het groenbeleid voor de komende vier jaar is het in stand houden en waar 
mogelijk verbeteren van groenvoorzieningen die bijdragen aan een veelzijdige, gevarieerde, ge-
zonde en prettige leefomgeving voor mens, dier en plant.  

Er wordt gestreefd naar een sober onderhoudsniveau waarbij het groen in zijn waarde behouden 
blijft. Wanneer er zich in de toekomst weer betere financiële tijden voordoen, kan het beheer op 
het niveau van voor de economische crisis worden opgepakt. Voor het onderhoud van gazons is 
dit mogelijk zonder later extra investeringen te doen. Wanneer het onderhoud van beplanting 
een of meerdere kwaliteitsniveaus wordt verlaagd, zal dit later wanneer het onderhoud weer op 
een hoger niveau gewenst is, extra investeringen met zich meebrengen. Dit is het gevolg van 
woekeronkruiden waardoor soms gehele delen van een plantsoen gerenoveerd moeten worden.  

Het groenbeleidsplan schets de groene kaders en is een instrument dat zal worden ingezet om 
groen een volwaardige plek in de belangenafweging tussen de verschillende beleidsvelden te ge-
ven.  

In 2004 is de eerste aanzet gegeven voor het opstellen van een groenbeleidsplan. Aanleiding was 
enerzijds de onderkenning van het belang van groen in het stedelijk gebied en anderzijds de 
noodzaak te komen tot een vernieuwd beleid voor de uitgifte en behoud van (snipper)groen. 
Daarnaast waren voor het opstellen van een groenbeheerplan kaders nodig. In 2009 is het 
groenbeleidsplan er gekomen en vastgesteld door de raad. In dit eerste groenbeleidsplan lag de 
focus op het stand-still principe, oftewel het groen mag ten opzichte van de huidige situatie niet 
achteruitgaan. Ook werd in dit groenbeleidsplan een lans gebroken voor vegetatiedaken, inclu-
sief subsidieverordening. Deze subsidie is in 2012 beëindigd omdat er te weinig animo voor was. 
Dat burgers en bedrijven niet meer zijn overgegaan op aanleg van vegetatiedaken heeft mogelijk 
te maken met de economische crisis, omdat ook een eigen bijdrage gevraagd werd.  

De volgende beleidsthema’s worden in dit beleidsplan besproken:  

• groenstructuur;  
• ontwerp en inrichting;  
• beheer en onderhoud;  
• bomen;  
• ecologie;  
• duurzaamheid en milieu;  
• uitgifte snippergroen;  
• communicatie en participatie.  

Bij inbreidingen (ontwikkelingen, herstructurering en/of herinrichting op het gebied van woning-
bouw/gebouwen, wegen of parkeerplaatsen binnen het stedelijk gebied) is het uitgangspunt dat 
de hoeveelheid openbaar groen in de nieuwe situatie minimaal gelijk moet zijn aan de hoeveel-
heid openbaar groen in de oude situatie. Het uitgangspunt is dat dit op of in de directe nabijheid 
van de betreffende locatie gecompenseerd wordt. Indien de compensatie niet binnen een straal 
van 500 meter redelijkerwijs mogelijk of wenselijk is, zal dit elders in Heemskerk worden gecom-
penseerd. Vanaf 2014 is er geen budget meer voor de vervanging van zieke of dode bomen. Geld 
uit nieuwe projecten kan op deze manier gebruikt worden voor de vervanging van zieke of dode 
bomen elders in de gemeente. Overcompensatie mag worden ingezet ten behoeve van toekom-
stige projecten;  

Conclusie  
Uitgangspunt van het ‘groenbeleidsplan’ is, dat de hoeveelheid bomen gelijk blijft. Ten behoeve 
van de voorliggende ontwikkeling hoeven er geen bomen te worden gekapt.   
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

4.1. Bodem 

Op 1 december 2006 heeft Bakker-Straathof b.v. in opdracht van Denneman b.v. een verkennend 
bodemonderzoek verricht (kenmerk MRPBS/06/160/MA/1277, d.d. 1 december 2006) op het  
terrein aan de Strengweg 9c te Heemskerk. In dit rapport wordt geconcludeerd dat de bodem op 
de onderzoekslocatie niet geheel vrij is van verontreiniging. De aangetroffen lichte verontreini-
gingen op het perceel is voor Bakker-Straathof echter geen aanleiding tot verder onderzoek.  

Op 26 maart 2007 zijn de gegevens van het bovengenoemde  bodemonderzoek door de provin-
cie Noord-Holland beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt dat de locatie potentieel verontreinigd 
is. Gezien de omvang van de genoemde verontreiniging is er vermoedelijk geen sprake van een 
ernstig geval van bodemverontreiniging, een vervolg bodemonderzoek wordt door de provincie 
niet noodzakelijk geacht.  

Via het Bodemloket kunnen bodemgegevens worden opgevraagd die bij de overheid bekend zijn. 
De kaart van het bodemloket geeft aan dat er voor de planlocatie een onderzoek is uitgevoerd en 
dat er geen noodzaak is tot verder onderzoek of sanering.  

 
Figuur 7 Kaart Bodemloket 

Bij het voorgenomen plan worden geen grondwerkzaamheden uitgevoerd en uitgaande van de 
bovengenoemde gegevens kan geconcludeerd worden dat er voor realisering van het bouwplan 
geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is.  
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4.2. Archeologie en cultuurhistorie  

Wet op de archeologische monumentenzorg 
In het verdrag van Malta wordt de veiligstelling van het Europese erfgoed geregeld. De uitgangs-
punten van dit verdrag zijn op nationaal niveau uitgewerkt in de Wet op de archeologische mo-
numentenzorg (Wamz, 2007). De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bo-
dem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen, waar-
bij in beginsel geldt: “de veroorzaker betaalt”. Het belangrijkste doel van de wet is het behoud 
van het bodemarchief “in situ” (ter plekke), omdat de bodem de beste garantie biedt voor een 
goede conservering van de archeologische waarden. Het is verplicht om in het proces van ruimte-
lijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische 
waarden. Op die manier komt er ruimte voor overweging van archeologievriendelijke alternatie-
ven.  

Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie 
Teneinde inzicht te verkrijgen in de aanwezige cultuurhistorische waarden binnen het plangebied 
is de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland geraad-
pleegd. Deze kaart geeft informatie over landschapstypen, aardkundige waarden, cultuurhistori-
sche objecten, archeologische verwachtingen en structuurdragers als molens, militaire structuren 
en historische dijken. De kaart is een geografische uitwerking van de Leidraad landschap en Cul-
tuurhistorie en een herziening van de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Voor het plange-
bied staan er in deze kaart geen bijzonderheden aangegeven. 

 
Figuur 8; Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorische provincie Noord-Holland. 

Beleidsnota Archeologie Heemskerk 
Eind 2009 is de gemeente Heemskerk is de Beleidsnota Archeologie vastgesteld. De beleidsstra-
tegie tot het in stand houden van de cultuurhistorische identiteit leidt er toe dat bij het opstellen 
of wijzigen van bestemmingsplannen uitdrukkelijk aandacht dient te worden besteed aan beken-
de en vermoede archeologische waarden. Het plangebied valt binnen archeologisch waardevol 
gebied van de derde categorie. Binnen deze categorie geldt dat bij een ontwikkeling groter dan 
500 m² en dieper dan 40 cm onder maaiveld een aanvullend archeologisch onderzoek noodzake-
lijk is. 

Conclusie 
Volgens de cultuur historische waarde kaart van de gemeente Heemskerk valt het plangebied 
binnen de zonering ‘Archeologisch waardevol gebied van de derde categorie’. Verder archeolo-
gisch onderzoek is alleen noodzakelijk indien er sprake is van grondroerende werkzaamheden 
dieper dan 40cm binnen een planomvang van meer dan 500 m2. Bij het voorgenomen plan wor-
den deze waarden niet overschreden. Verder archeologische onderzoek is niet noodzakelijk.  
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4.3. Water 

Wateradvies korte procedure 
Via de Digitale Watertoets (http://www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op het plan RO_Strengweg 9c te Heemskerk in 
het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten 
schoon te houden. Op basis van de door Dennenman b.v. ingevoerde gegevens heeft het Hoog-
heemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er een aantal aspecten die het Hoog-
heemraadschap graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien. Voor de bevindingen 
van de watertoets zie Bijlage 2. 

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 'Van veilige dijken tot 
schoon water' bepalend voor het waterbeleid binnen ons beheersgebied. Dit plan beschrijft het 
waterbeheer en vormt de basis voor de watertaken die het waterschap heeft: waterkeringen, 
waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. 

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2009. Hierin staan 
de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uit-
voeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de 
watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels. 

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

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

Binnen het plangebied kunnen er activiteiten plaatsvinden die zorgen voor een verontreiniging 
van het hemelwater. Voorkomen dient te worden dat vervuild hemelwater ongezuiverd op het 
oppervlaktewater terecht komt. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van het oppervlaktewater en ziet er dus op toe dat er op een goede manier met hemelwater in 
het plan wordt omgegaan. Met een goede inrichting kan het Hoogheemraadschap sturing geven 
aan de kwaliteit van het watersysteem. 

De gemeente heeft evenals het Hoogheemraadschap een algehele zorgplicht voor het hemelwa-
ter. Ook de gemeente dient dus op een verantwoorde wijze met het hemelwater om te gaan. In-
dien er een vermoeden is dat het afstromende hemelwater verontreinigingen (kan) bevat(ten), 
dan moet de gemeente in overleg met het Hoogheemraadschap naar een doelmatige oplossing 
zoeken. 

Wettelijk kader, vergunningen en meldingen 
Veel type lozingen zijn vastgelegd in algemene regels van lozingenbesluiten. Afhankelijk van het 
type activiteit dat in het plangebied wordt uitgevoerd dient aan een of meerdere van deze be-
sluiten te worden voldaan. Wanneer de activiteit niet voldoet aan de algemene regels dient een 
vergunning op grond van de Waterwet te worden aangevraagd. Het Hoogheemraadschap kan in 
dat geval voorschriften of nadere eisen stellen om verontreiniging van het oppervlaktewater te 
voorkomen. Wanneer zuiverende maatregelen niet voldoende of niet mogelijk zijn kan worden 
besloten om het verontreinigde hemelwater af te voeren naar de rioolwaterzuivering. 

http://www.dewatertoets.nl/
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Het Hoogheemraadschap adviseert om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uit-
loogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen. 

 Tot Slot 
Denneman b.v. is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle 
maatregelen die voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan wordt het 
Hoogheemraadschap op de hoogte gehouden.   
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4.4. Natuur en ecologie 

Natuurbeschermingswet, ecologische hoofdstructuur 
De bescherming van natuurgebieden wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 en de 
Ecologische hoofdstructuur (EHS). Ruimtelijke projecten kunnen (zeer) moeilijk worden gereali-
seerd in beschermde natuurgebieden. Projecten die in de nabijheid van beschermde natuurge-
bieden 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).  

Als sprake is van externe werking dan kan het noodzakelijk zijn dat bij de provincie (bevoegd ge-
zag) een vergunning volgens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 aangevraagd dient 
te worden.  

Het plangebied ligt niet in een ecologische hoofdstructuur of (nabij) een Natura 2000 gebied. Er 
is geen sprake van de zogenoemde externe werking op natuurgebieden. Het project heeft der-
halve geen relevante consequenties voor de Natuurbeschermingswet en de Ecologische hoofd-
structuur.  

Flora- en Faunawet  
Op 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. De Flora- en faunawet is gericht op 
het duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk leefgebied. Tegelijkertijd vormt deze 
wet de implementatie van Europese en internationale verplichtingen (Habitat- en Vogelrichtlijn, 
Verdrag van Bern). Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen, waaronder het bestemmings-
plan, moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de 
weg staat.  

In beginsel zijn bijna alle in het wild voorkomende dieren beschermd op grond van de Flora- en 
Faunawet. De Milieudienst IJmond heeft in 2009 voor het vigerende bestemmingsplan ‘Heems-
kerkerduin en Noorddorp“ een Oriënterend flora- en faunaonderzoek laten uitgevoerd (Oriënte-
rend flora- en faunaonderzoek t.b.v. het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp, Van 
der Goes en Groot, 2009). Uit het rapport blijkt dat in de graslanden en akkers van Heemskerker-
duin soorten zijn aangetroffen die vallen onder de lichtste vorm van bescherming zoals de schol-
ekster, de veldmuis, de huisspitsmuis en de mol. Soorten waarvoor een ontheffingsplicht geldt 
zijn in de directe omgeving van het plangebied niet aangetroffen.  

Voor de "lichte" soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de verbodsbepa-
lingen van de Flora- en faunawet, met een algemene zorgplicht. Dat wil zeggen dat bij de uitvoe-
ring van de werkzaamheden voldoende zorg in acht moet worden genomen voor de in het wild 
levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Deze zorg houdt in ieder ge-
val in dat een verbod geldt handelingen te verrichten die nadelige gevolgen voor flora of fauna 
kunnen hebben, dan wel als nadelige gevolgen niet te vermijden zijn, de verplichting maatrege-
len te nemen om die nadelige gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen.  

Het perceel aan de Strengweg 9c te Heemskerk ligt in een dicht bebouwd agrarisch productiege-
bied. Voor de (ver)bouw hoeven geen bomen of struiken te worden gekapt. Er vinden geen 
sloopwerkzaamheden plaats van bouwwerken met mogelijke openingen / verblijfplaatsen voor 
vleermuizen. 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. Daartoe kan ge-
steld worden dat de toegenomen verstoring van de leefomgeving t.o.v. de huidige situatie mini-
maal zal zijn; derhalve wordt er geen afbreuk gedaan aan een gunstige instandhouding van een 
beschermde soort in het plangebied.  

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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4.5. Geluid 

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) mag de geluidsuitstraling van het bedrijf naar geluids-
gevoelige objecten in de directe omgeving niet te hoog zijn. Dit geldt ook voor wegverkeersla-
waai veroorzaakt door de verkeersaantrekkende werking van de inrichting.  

Met de voorgenomen bouwplannen neemt de geluidsuitstraling en de verkeersaantrekkende 
werking van het bedrijf niet in belangrijke mate toe. Overschrijding van de geluidswaarden wordt 
dan ook niet verwacht. Het bedrijf zelf is geen geluidsgevoelig object daarom hoeft er niet ge-
toetst te worden aan de Wet geluidhinder.  

4.6. Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 
in werking getreden. De effecten van het plan dienen getoetst te worden aan de grenswaarden 
voor onder andere stikstofdioxide, stikstofoxiden, fijn stof, koolmonoxide, zwaveldioxide, ben-
zeen en een aantal zware metalen die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer.  
 
Gelijktijdig zijn ook het Besluit en de bijbehorende regeling ‘niet in betekenende mate’ (lucht-
kwaliteitseisen) (Regeling NIBM) in werking getreden. Hierin zijn kwantitatieve grenzen opgeno-
men die bepalen of een project wel of niet aangemerkt wordt als een project die een significante 
bijdrage levert aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woning-
bouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. 
Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitge-
voerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, 
aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwali-
teit achterwege blijven. Als een project voor één stof de 3%-grens overschrijdt, dan verslechtert 
het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm is in de Regeling niet in beteke-
nende waarde uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder: 

• woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij 
twee ontsluitende wegen; 

• kantoorlocaties: 100.000 m2
 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m2 

brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen 

Bij de beoogde ruimtelijke ontwikkeling neemt het bruto vloeroppervlak nauwelijks toe. Er is 
hierbij sprake van een kleinschalige ontwikkeling waarbij de grenswaarde van 3% niet wordt 
overschreden. Het project is gezien bovengenoemde criteria niet in betekende mate van invloed 
op de luchtkwaliteit. Toetsen aan de luchtkwaliteitsnormen is niet noodzakelijk.  
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4.7. Bedrijven en 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 ruimte-
lijke ordening houdt ook in het voorkomen van voorzienbare hinder door milieubelastende acti-
viteiten. 

Bij de beoogde ruimtelijke ontwikkeling blijft de functie en de bedrijfscategorie gelijk. Het aspect 
bedrijven en milieuzonering vormt hierdoor geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 
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4.8. Externe veiligheid 

Toetsingskader, Besluit externe veiligheid inrichtingen 
De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon-, werk- en 
leefomgeving door het beheersen van risico’s van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen. 
Het beleid is erop gericht te voorkomen dat er te dichtbij kwetsbare bestemmingen activiteiten 
met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Op grond van het besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
(BEV-I), Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEV-B) en de Circulaire risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (c-Rnvgs inclusief basisnet Weg, Water en Spoor) dient de ontwikkeling te 
worden getoetst aan de volgende risicobronnen; 

• Stationaire bronnen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) 
• Transportroutes voor gevaarlijke stoffen 
• Buisleidingen (Besluit externe veiligheid buisleidingen) 

In dit kader dient beoordeeld te worden of het perceel zich in een 10-6/jaar PR-risicocontour en/ 
of in het invloedsgebied van een EV-risicobron bevindt en/of door de planologische wijziging het 
plaatsgebonden risico en/of het groepsrisico toeneemt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventarisatie risico bronnen  
Volgens de Riscokaart Noord-Holland komt er in de omgeving van het plangebied één relevante 
risicobron voor. Het betreft: 
• Grafisch Centrum Onroerend Goed Heemskerk, vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en 

mastiek. Met een risicocontour 10-6/jaar van 20 meter. Gelegen op ongeveer 200m van het 
plangebied.  

• Eye Film Instituut, opslag oude nitrocellulose films. 

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van het Eye Film Instituut. Deze inrichting is gele-
gen aan de Achterweg in het Heemskerkerduin. In de voormalige bunker worden, onder gecondi-
tioneerde 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 (PR)  
Met uitzondering van het Eye Film Instituut bevinden zich in de directe nabijheid van het plange-
bied bevinden geen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd of opgeslagen, 
ook is er in de nabijheid geen transportroute voor gevaarlijke stoffen aanwezig. Het plangebied-
valt buiten de 10-6/jaar risicocontour. Het plan voldoet hiermee aan het ‘BEV-I’ 

  

Plaatsgebonden risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats 
langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer van gevaarlij-
ke stoffen. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die 
punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6-contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen 
geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. 
 
Groepsrisico (GR) 
Het groepsrisico is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van tien of meer personen in de 
omgeving van een transportroute in één keer dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval op die transportroute. 
Voor het groepsrisico is een oriëntatiewaarde vastgesteld die afhankelijk is van het aantal dodelijke slachtoffers 
per kilometer transportroute: 0,01 / N^2, waarbij N gelijk is aan het aantal dodelijke slachtoffers.  
Het GR wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N), de 
fN- curve. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied 
wordt doorgaans begrensd door de 1 % letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald), ofwel door de afstand waarop 
nog 1 % van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke 
stoffen. 
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Groepsrisico (GR) 

 

Een procedure in het kader van de Wet milieubeheer (revisievergunning 12-2010) was recent het 
kader om risicoreducerende alternatieven te onderzoeken en te beoordelen. 
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 onze mening alle redelijke en relevante 
mogelijkheden onderzocht. De voorgestelde risicoreducerende maatregelen en de door de regi-
onale 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 re-
latief kleine overschrijding. Dit neemt echter niet weg dat intensief naar mogelijkheden tot verla-
ging hiervan is gezocht. De onderzochte maatregelen zijn om diverse redenen niet haalbaar ge-
bleken. Om deze reden wordt de overschrijding van de oriënterende waarde acceptabel geacht. 
 
Het plan maakt geen andere activiteiten mogelijk dan nu reeds mogelijk zijn. Het plan heeft dan 
ook geen tot invloed op de hoogte van het groepsrisico.  

Conclusie 
Het aantal personen binnen het invloedsgebied zal als gevolg van het plan niet toenemen. Het 
plan heeft geen invloed op het groepsrisico. De overschrijding van de oriënterende waarde 
wordt acceptabel geacht. Het aspect externe veiligheid vormt dan ook geen belemmering voor 
het voorgenomen plan.  
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4.9. Duurzaam Bouwen 

Gemeentelijk beleid voor duurzaamheid bedrijven 
Bij nieuw op te richten bedrijvigheid of bij grootschalige veranderingen binnen bestaande bedrij-
ven wordt naast het voldoen aan het wettelijke kaders op milieugebied ook een advies op maat 
gegeven ten aanzien van milieubesparende maatregelen. Dit zowel op het gebied van 
(ver)bouwen als op het gebied van toe te passen installaties en voorzieningen. 

Bestaande bedrijven worden aangespoord om energiezuinige maatregelen te treffen met een te-
rugverdientijd van korter dan vijf jaar. Deze maatregelen zijn beschikbaar via de website: 
www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/energiebesparing 

 

Bij de voorgenomen verbouw plannen wordt waar mogelijk de bestaande ongeisoleerde gevel- 
en dakplaten vervangen door geïsoleerde sandwich panelen. Hiermee wordt, met name in de 
winter, de het gasgebruik gereduceerd. Verder worden de ‘bestaande’ hallen voorzien van licht-
straten en energiezuinige verlichting wat een besparing oplevert in het energieverbruik. 

Tijdens de sloopwerkzaamheden zal het sloopafval zoveel mogelijk gescheiden worden afge-
voerd, waardoor bruikbare materialen kunnen worden hergebruikt.  

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/energiebesparing
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4.10. Uitvoerbaarheid 

4.11. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het ontwerpbesluit zal in het kader van vooroverleg worden voorgelegd aan de daarvoor in 
aanmerking komende instanties en vervolgens voor de duur van zes weken ter inzage worden ge-
legd. Binnen deze periode kan eenieder tegen het project zienswijzen indienen. 

4.12. Economische uitvoerbaarheid 

Economische uitvoerbaarheid 
Het project wordt in opdracht van Denneman b.v. uitgevoerd, de initiatiefnemer beschikt over 
voldoende gelden voor de uitvoering van het plan. Het renoveren en verhogen van de bestaande 
bedrijfsgebouwen komt geheel voor rekening van de betrokken ondernemer(s).  

In deze ruimtelijke onderbouwing worden geen nieuwe werken of werkzaamheden voorzien die 
geheel of ten dele ten last komen van de gemeente Heemskerk, anders dan waartoe voorzien is 
door middel van leges.  

De uitbreiding van de bestaande bebouwing betreft, gelet op artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke or-
dening, geen aangewezen bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke 
ordening waarvoor een verplicht exploitatieplan dient te worden vastgesteld. Verplicht kosten-
verhaal is derhalve niet aan de orde. 

Eigendom situatie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd op perceel Strengweg 9c te Heemskerk en is in eigendom van 
de initiatiefnemer. Uit hoofde daarvan behoeft geen exploitatieovereenkomst te worden opge-
steld en ook geen anterieure overeenkomst aan te worden gegaan.  

Planschade 
Planschade is niet te verwachten, gezien de aard (het renoveren en verhogen van het bestaande 
bedrijfsgebouw ) van onderhavig bouwplan. Eventuele planschade is voor rekening van Denne-
man b.v., daartoe zal een planschadeovereenkomst aangegaan met de initiatiefnemer.  
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5. CONCLUSIES  
In deze toelichting is het project aan de hand van de diverse aspecten verantwoord. Doelstelling 
van de ruimtelijke onderbouwing is het maken van een integrale afweging waaruit blijkt of de 
voorgenomen ontwikkeling binnen de kaders van wet- en regelgeving kan plaatsvinden en daar-
mee voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. In deze ruimtelijke onderbouwing 
is geconstateerd dat; 

• het project in overeenstemming is te achten met het gemeentelijk- en provinciaal beleid; 
• het project voldoet aan de relevante milieuaspecten;  
• en vanuit de aspecten flora& fauna, archeologie en water geen overwegende bezwaren 

tegen het project bestaan; 
• het plan economisch uitvoerbaar is. 

 
Het voorgenomen plan voldoet hiermee aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN 
1. Brief gemeente Heemskerk, principe medewerking bouwplan, d.d. 17 december 2014. 
2. Conclusies rapportage verkennend bodemonderzoek Bakker-Straathof BV, Heemskerk, d.d. 

december 2006. 
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BIJLAGEN 1 
Brief gemeente Heemskerk, principe medewerking bouwplan, 

d.d. 17 december 2014. 
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BIJLAGEN 2 
Conclusies rapportage verkennend bodemonderzoek Bakker-Straathof BV,  

Heemskerk, d.d. december 2006. 
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Ingenieursbureau 

Bakker-Straathof bv 

milieu-adviezen, bodem- en grondwateronderzoek en sanering, milieutechnische begeleiding, o/ieafscheidingssystemen. 

RAPPORTAGE 
Bodem- en grondwateronderzoek conform de NEN 5740 
Strengweg 9 C, Heemskerk. 

MRPBS/06/1 B/160/MA/1277 

Heemskerk, december 2006 

BTW nr. 8002.64.447.8.01 

Opdrachtgever: 
Gebr. Denneman BV. 
Strengweg 9c 
1969 KP Heemskerk 

Ambachtsring 13, 1969 NH Heemskerk, Telefoon 0251-253008, Fax 0251-250821, E-mail adres: info@bakkerstraathof.nl, www.bakkerstraathof.nl 

ABN-AMRO 56.42.68.518, Postbank 185487, K.v.K. te Amsterdam 34075425. Reclames binnen 8 dagen, betaling binnen 30 dagen netto. 
Alle opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en 

Ingenieursbureau ( RVOI-2001 ) opgesteld door de orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs te 's Gravenhage. 
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5 CONCLUSIES 

)/J , Ç I · .l' t;z...,:_ k2.i?. '> .:_.,., .~< t · . " · LocatieA ~.~-L~..l-•/..2. c:>-:..5-t(,i.,..,(,: ' v .)v<·:~) 

In de bovengrond en de ondergrond wordt een lichte verontreiniging met EOX aangetoond. 

Het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte parameters. 

In de ondergrond is wordt een lichte verontreiniging met PAK (10) geconstateerd. 

Het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte parameters. 

' . 
Locatie c c V;;:_ ::2 .. t- vU 1 ,:~< 

De grond en het grondwater is niet verontreinigd met minerale olie. 

De aangetroffen lichte verontreinigingen op het perceel Strengweg 9c zijn, ons inziens, geen 
aanleiding tot verder onderzoek. 

Gezien voor a~~koord: 

Ing. J.J.G. Straathof 
Ingenieursbureau Bakke,.-Straathof B.V. 
Heemskerk, 21 december 2006 
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• Gedeputeerde Staten 
PROVINCIE 

Datum 

Onderwerp 

Z 6 MAARr 2007 Ons kenmerk 2007-14192 

Wet bodembescherming: Strengweg 9c te Heemskerk 

Gemeente: Heemskerk, locatiecode: NH/0396/00017 

Denneman B.V. 

Strengweg 9c 

1969 KP HEEMSKERK 

I 

Noordilland 
Bezoekadres 

Houtplein 33 

Haarlem 

Postadres 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 

Tel 0800-9986734 

Fax (023) 514 4400 

Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen Bijlage(n) 

VERZONDEN Z 7 MAAR! Z007 
Behandeld door mevr. A.M. de Vries Telefoon 023-5143959 Uw kenmerk 

E-mail vriesam@noord-holland.nl 

PNH 000 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 19 februari 2004 ontvingen wij met betrekking tot de locatie Strengweg 9c te 
Heemskerk een rapportage van een verkennend onderzoek van Bakker Straathof 
b.v. (kenmerk MRPBS/06/160/MA/1277, d.d. 1 december 2006). 

Wij hebben de gegevens beoordeeld. De locatie is opgenomen in de 
inventarisatielijst van locaties met mogelijke bodemverontreiniging, onder 

locatiecode NH/0396/00017. 

Uit de beoordeling blijkt dat de locatie potentieel verontreinigd is. 
Gezien de omvang van de genoemde verontreiniging is er vermoedelijk geen 
sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging, een vervolg · 
bodemonderzoek achten wij daarom niet noodzakelijk. 

Wij wijzen u erop dat de gemeente Heemskerk in het kader van de 
bouwverordeningen/of de Wet milieubeheer nadere eisen kan stellen ten 
aanzien van bodemonderzoek en bodemsanering 

Een afschrift van deze brief is ter informatie verzonden aan: 
- het college van Burgemeester en Wethouders van Heemskerk. 
- Ingenieursbureau Bakker-Straathof bv. 
- Milieudienst IJ mond. 

Internet: www.noord-holland.nl 

Ernail : post@noord-holland.nl 



PNH 000 

PROVINCIE 

i 
Pagina2 Ons kenmerk 2007-14192 

Noord-1:1/and 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de unit Vergunningen 
Bodem, mevrouw A.M. de Vries, telefoonnummer 023-5143959. 

Bij correspondentie verzoeken wij u de locatiecode, de naam van de 
behandelende ambtenaar en ons kenmerk te vermelden. 

Internet www.noord-holland.ni 

E-mail post@noord-holland.ni 
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