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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Familie Balder heeft een principeverzoek ingediend voor het bouwen van een tweede woning bij 
een bestaande woning. Het is de bedoeling dat ten westen van de (nog) bestaande woning een 
tweede woning wordt gebouwd op het perceel kadastraal bekend gemeente St Pancras sectie A 
nummer 4096 (Benedenweg 30 te Sint Pancras). Ter plaatse van de bestaande woning wordt 
gebruik gemaakt van de huidige bebouwingsmogelijkheden (ontheffing bouwvlak maximaal 3 
meter breder dan de bestaande woning en 15 meter diep). Het onderhavige plan richt zich op het 
realiseren van een extra bebouwingsmogelijkheid op het achterste (westelijke) deel van het 
perceel ter plaatse van de bestaande te slopen schuur. 

Het college heeft aangegeven positief tegenover een extra woning op deze locatie te staan. Voor 
het realiseren van de woning zal echter een procedure moeten worden doorlopen. Deze 
onderbouwing beschrijft dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

1.2 Vigerende juridische regeling 

Het perceel valt onder het geldende bestemmingsplan “Dorp 1978”, zoals dat door de 
gemeenteraad op 12 oktober 1981 is vastgesteld en door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd op 
14 december 1982. Een nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan genaamd “Sint Pancras” is in 
voorbereiding. Het zal echter enige tijd duren voordat dit bestemmingsplan in werking zal zijn 
getreden. 

1.3 Ruimtelijke onderbouwing 

Deze ruimtelijke onderbouwing dient als onderlegger om uiteindelijk middels een juridisch-
planologische procedure een woonbestemming te kunnen realiseren met een bouwvlak, daarin 
afwijkend van het huidige bestemmingsplan “Dorp 1978”. De onderbouwing geeft ondermeer een 
uiteenzetting van de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en uitkomsten van de 
benodigde onderzoeken. 

1.4 Plangebied 

Het plangebied is gelegen in het dorp Sint Pancras, dat onderdeel uitmaakt van de gemeente 
Langedijk. Het plangebied omvat een deel van de gronden kadastraal bekend gemeente Sint 
Pancras sectie A nummer 4096, is circa 840 m2 groot en ligt in de bebouwde kom van Sint Pancras. 
Het perceel is aan zuidzijde begrensd door ’t Vennetje, oostelijk door de Benedenweg en aan de 
west- en noordzijde door bebouwing. Het plangebied is momenteel in gebruik als tuin bij een 
woning.  

Figuur 1.1 Ligging gemeente en indeling 
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Figuur 1.2 Kadastrale kaart met aangeduid plangebied 

  
Figuur 1.3 Ruimtelijke ligging 
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1.5 Leeswijzer 

De plantoelichting is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het relevante 
rijksbeleid, het provinciale en gemeentelijke beleidskader voor het bestemmingsplan. Hoofdstuk 3 
gaat over het ruimtelijk kader en het plan. Hoofdstuk 4 behandelt de relevante milieu- en 
omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 gaat over de juridische vormgeving. Tot slot komen de 
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan de orde in hoofdstuk 6. 
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2 BELEID 

2.1 Rijksbeleid 

Het ruimtelijk beleid voor Nederland is weergegeven in de Nota Ruimte waarin het ruimtelijk 
beleid is vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange 
termijn. De nota is op 27 februari 2006 in werking getreden. 

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de 
ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een 
aantrekkelijk land. Het schept ruimte voor ontwikkeling uitgaande van het motto 'decentraal wat 
kan, centraal wat moet' en verschuift het accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar 
het stimuleren van gewenste ontwikkelingen.  De nota ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling. 
Medeoverheden, maatschappelijke organisaties, burgers en marktpartijen worden uitdrukkelijk 
uitgenodigd mee te denken en mee te doen om te komen tot gebiedgerichte en breed gedragen 
regionale en lokale visievorming en beleidsuitvoering. Beperking door het rijk wordt alleen gesteld 
indien een nationaal belang in het geding is.  

De taak van het rijk is de voorwaarden te scheppen, zodat provincies, gemeenten en andere 
partijen aan de slag kunnen. Dat betekent belemmeringen wegnemen en de uitvoerders van het 
beleid stimuleren en met kennis en kunde terzijde staan. 

Een van de centrale beleidsdoelstellingen van het nationaal beleid is de bevordering van krachtige 
steden en een vitaal platteland. 

Het kabinet streeft naar een basiskwaliteit voor steden en dorpen en de bereikbaarheid daarvan. 
De minimale kwaliteitseisen hebben betrekking op gezondheid, veiligheid, milieu en natuur. Op 
het gebied van water, natuur en landschap geldt de basiskwaliteit op punten als de watertoets, 
functiecombinaties met water en het groen in en om de stad. Als uitgangspunt geldt het 
‘veroorzakersbeginsel’: de initiatiefnemer zorgt voor opheffing van de veroorzaakte knelpunten. 

Ruimtelijke kwaliteit wordt uitgedrukt in gebruik-, beleving- en toekomstwaarde. Bundeling staat 
hierbij voorop. Het rijk stuurt alleen op hoofdlijnen. Er gelden geen rode contouren meer en 
provincies en gemeenten mogen zelf- met inachtneming van bepaalde hoofdregels – bepalen waar 
ze bouwen. Iedere gemeente wordt voldoende ruimte geboden om te voorzien in de natuurlijke 
bevolkingsaanwas. Dit geldt ook voor landelijke gebieden waar vooral starters en ouderen moeite 
hebben om aan een geschikte woning te komen.  

Het onderhavig plan is in overeenstemming met de door het rijk gestelde doelen ten aanzien van 
een vitaal platteland.   

2.2  Provinciaal beleid 

De Provinciale Staten hebben de “Structuurvisie Noord-Holland 2040” vastgesteld op 21 juni 2010. 
Daarmee zet de provincie haar visie op onder meer de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Holland 
tot 2040 neer. 

De provincie maakt voortbordurend op haar beleidsambities de keuze ontwikkeling vooral binnen 
‘bestaand bebouwd gebied’ mogelijk te maken. De provincie streeft hiermee naar intensief 
ruimtegebruik en behoud van het open landelijk gebied. De ontwikkeling van Noord-Holland rust 
daarmee op drie pijlers: ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. 
Aansluiten bij bestaand bebouwd gebied is noodzakelijk om op langere termijn ook een eventuele 
krimp van de bevolking op te kunnen vangen.  

In de structuurvisie heeft de provincie de verschillende pijlers nader uiteengezet in de facetten. 
Deze facetten worden gewaarborgd in de bij de structuurvisie behorende Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie van Noord-Holland.   
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Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie van Noord-Holland  

Op grond van artikel 4.1 Wro kunnen bij of krachtens provinciale verordening regels worden 
gesteld omtrent de inhoud, vormgeving en beschikbaarstelling van bestemmingsplannen, alsmede 
de toelichting van bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen.  

Bij het vaststellen van de structuurvisie hebben Provinciale Staten van Noord-Holland de 
“Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie van Noord-Holland” vastgesteld. Hierin wordt 
o.a. overwogen dat het wenselijk is sturing te hebben op het woonbeleid, stedelijke 
ontwikkelingen te reguleren, belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten bij 
nieuwe ontwikkelingen te behouden en deze vast te leggen in het beeldkwaliteitplan.  

De verordening geeft regels voor verschillende gebieden. Hoofdzakelijk betreft dit ‘bestaand 
bebouwd gebied’ en ‘landelijk gebied’. Het plangebied ligt in bestaand bebouwd gebied van de 
kern Sint Pancras.  

Figuur 2.1 Onderdeel van het kaartbeeld met roze gearceerde aanduiding ‘bestaand bebouwd gebied’ 

 
Bron: Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie Noord-Holland - 2010 

In het onderhavige plan zijn geen provinciale belangen in het geding. Het betreft een ontwikkeling 
met een beperkte ruimtelijke uitwerking binnen de bestemming stedelijk gebied. 

2.3 Regionale Woonvisie Noord-Kennemerland 2005-2015 

Er is een samenhang tussen de gemeentelijke (lokale) woonvisie en de regionale woonvisie. De 
lokale visie zorgt voor de input van het regionale beleid. Anderzijds zijn de regionale hoofdlijnen 
weer van invloed op de lokale woonvisie. De voor dit plan relevante aspecten zijn dat in de 
gemeente Langedijk geen ambities bestaan voor een bovenlokale taakstelling voor wat betreft te 
realiseren woningbouw. Er mag vanuit gegaan worden dat er ruimte is voor de eigen natuurlijke 
aanwas.  

Onderhavig plan past in de ambitie van de regionale woningbouwopgave voor de gemeente 
Langedijk. 
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2.4 Gemeentelijk beleid 

2.4.1 Bestemmingsplan 

Het perceel Benedenweg 30 ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Dorp 1978” van de 
gemeente Langedijk, zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 12 oktober 1981 en door 
Gedeputeerde Staten is goedgekeurd op 14 december 1982. Het perceel heeft de bestemming 
“Woondoeleinden E1-01”. Een nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan genaamd “Sint Pancras” is 
in voorbereiding.   

Figuur 2.2 Fragment plankaart bestemmingsplan 

 

	  

	  

	  
Op het westelijke deel van het perceel is geen bouwvlak ingetekend. Volgens de voorschriften van 
het bestemmingsplan mogen eengezinswoningen alleen binnen de bouwvlakken worden opgericht. 
Bovendien mag de niet gearceerde grond gelegen buiten de bouwvlakken niet worden bebouwd. 
De bouw van een woning op de beoogde locatie is derhalve in strijd met het bestemmingsplan 
“Dorp 1978”. Het bestemmingsplan biedt voor deze strijdigheid geen afwijkingsmogelijkheden, 
waardoor een juridisch-planologische procedure gevoerd moet worden.  

2.4.2 Structuurvisie 2000-2020 gemeente Langedijk 

De Structuurvisie van de gemeente Langedijk schetst een ruimtelijk toekomstbeeld voor de 
periode tot 2015 (met een vooruitblik naar 2020). Dit beeld vormt een belangrijke randvoorwaarde 
voor de plannen op de verschillende beleidsterreinen. Samen moeten de plannen in de komende 
jaren leiden tot dat gewenste beeld. Voor wat betreft de woningbouwlocaties is het belangrijk dat 
een structuur van groene vingers wordt gecreëerd. De verschillende kernen moeten aparte kernen 
blijven, van elkaar gescheiden door blijvend groene gebieden. Bij toekomstige uitbreiding van de 
dorpen staat het behoud van het karakter en de identiteit van het desbetreffende dorp centraal. 
Verder is van belang dat de leefbaarheid in bestaande woongebieden op peil wordt gehouden, 
onder andere door inbreiding.  

Inbreiding kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van het woon- en leefklimaat 
in bestaande buurten, onder andere door een grotere differentiatie van woonmilieus in een buurt. 
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Voor de toekomst streeft de gemeente naar verbetering van het beheer van de bestaande 
woongebieden met als doel het woon- en leefklimaat in de bestaande woongebieden op peil te 
houden en waar noodzakelijk te verbeteren. Als een prioritair thema ten aanzien van wonen wordt 
beschouwd: zorg voor een regelmatige bouwstroom door de jaren heen. 

Als knelpunt wordt onder andere aangegeven dat de druk op de ruimte toeneemt in de bestaande 
dorpskommen, waardoor het aantrekkelijker wordt dichter en hoger te bouwen en de ruimte 
intensiever te benutten. Dit kan ten koste gaan van het historisch en dorpse karakter van de 
dorpen.  

Bij onderhavig bouwplan is sprake van een zorgvuldige inpassing in de omgeving qua afmeting en 
bouwvolume. Dit is overwogen door het bevoegd gezag in de beoordeling van het principeverzoek. 
De oriëntatie van het bouwvlak sluit aan bij het overheersende bebouwingsbeeld. De 
stedenbouwkundige inpassing wordt nader overwogen in hoofdstuk 3.  

2.4.3 Woonvisie gemeente Langedijk tot 2015  

Zoals eerder aangegeven bestaat er een samenhang tussen de gemeentelijke woonvisie en de 
regionale woonvisie Noord-Kennemerland 2005-2015. De lokale visie zorgt voor de input van het 
regionale beleid. 

De relevante ambities die in de woonvisie gemeente Langedijk aan de orde komen zijn: 

- Bouwopgave: woningen realiseren voor de lokale behoefte; 
- Realiseren van een evenwichtige bevolkingsopbouw: bied keuzemogelijkheden voor iedereen 

op wijk en dorpsniveau; 
- Leefbaarheid: zorgen voor leefbare wijken en kernen. 

2.4.4 Welstandsnota gemeente Langedijk 

De gemeente Langedijk heeft in 2003 de welstandscriteria opgenomen in de “Welstandsnota 
Langedijk”. Naast de geldende algemene welstandscriteria in de welstandsnota zijn ook 
aanvullende gebiedsgerichte welstandscriteria opgesteld, verschillend naar de specifieke 
bebouwingskarakteristieken per gebied.  

Zo is het plangebied gelegen in het gebied ‘Dorpslinten’ dat een bijzonder welstandsgebied vormt. 
Voor het gebied geldt dat extra aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit wenselijk wordt geacht en 
de gemeente ook aanvullende beleidsinstrumenten inzet. Het welstandstoezicht moet een 
bijdrage leveren aan het versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. 
 
De volgende welstandscriteria gelden voor het gebied ‘Dorpslinten’: 
 
Ligging in de omgeving 

- de gebouwen zijn met de voorgevel georiënteerd op de straat; 
- de voorgevelrooilijn volgt de loop van de straat en kent kleine onderlinge verspringingen; 
- de nokrichting is overwegend haaks op de straat of evenwijdig aan de straat; 
- aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn in situering ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

 
Massa 

- er is sprake van overwegend enkelvoudige bebouwingsmassa’s variërend van één tot twee 
bouwlagen met een duidelijke kap; 

- elke bouwmassa heeft zijn eigen individuele karakteristiek; 
- aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn qua maatvoering ondergeschikt en in een 

afgeleide architectuur; 
- erkers en/of dakkapellen aan de voorzijde zijn mee ontworpen en ondergeschikt. 

 
Detaillering 

- bouwwerken hebben tenminste één naar de straat gekeerde representatieve zijde; 
- in bestaande gevels domineert de traditionele indeling waarbij de gevelopeningen vooral 

een verticale gerichtheid hebben; 
- bij detaillering streven naar handhaving van de fijne en ambachtelijke onderdelen (zoals 

te zien aan gootlijsten op klossen, zwaar kozijnhout e.d.); 
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- nieuwe invullingen kunnen modern, mits ze respect tonen voor de bestaande of 
omliggende kwaliteiten. 
 

Materiaal en kleurgebruik 
- kleurgebruik is overwegend traditioneel; 
- gevels in rood tot roodbruine baksteen, incidenteel gele baksteen; 
- incidenteel houten topgevels en/of pleisterwerk; 
- daken met (gebakken) dakpannen en/of riet; 
- bijgebouwen, voor zover in het zicht gelegen, zijn qua materiaal en kleur verwant aan het 

hoofdgebouw. 
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3 RUIMTELIJK KADER EN PLAN 

3.1 Historische context 

Sint Pancras, dat vroeger Vroonen heette, is het oudste dorp van de gemeente Langedijk en 
bestond al sinds het begin van onze jaartelling. Het is gebouwd op een strandwal. Rond het jaar 
1000 bestond ook het noordelijkste dorp, Oudkarspel. Tussen Oudkarspel en Vroonen lag een 
moeras. Tussen beide plaatsen werd een 7,5 kilometer lange dijk gelegd waarlangs mensen zich 
gingen vestigen. De bewoners langs de dijk leefden van veeteelt en landbouw.  

3.2 Ruimtelijke karakteristiek 

Sint Pancras is, anders dan de vijf andere dorpen in de gemeente Langedijk op een uitloper van de 
strandwal gebouwd. Al in de vroege middeleeuwen vestigde men zich rond de hoger gelegen 
geestgrond. De bebouwing van het dorp concentreerde zich in eerste instantie rond de oude geest. 
De bebouwing zette zich later voort als eenzijdige (westelijk) lintbebouwing langs de Benedenweg 
richting Alkmaar. In de periode 1850-1940 floreerde de tuinbouw. De wegen werden nu aan beide 
zijden bebouwd en de bebouwing werd verdicht. Toch bleef het dorp min of meer geconcentreerd 
rond de oude kern. Na 1940 zijn aan de oostzijde van het dorp nieuwbouwwijken gerealiseerd. 
Daarnaast werd ook de lintbebouwing verder verdicht. 

Het plangebied (groot circa 450 m2) is gelegen in de bebouwde kom van Sint Pancras, aan de 
zuidzijde begrensd door ‘t Vennetje, aan de west- en noordzijde door bebouwing en aan de 
oostzijde door de huidige woning op het - onderhavige - te splitsen perceel. Het plangebied is op 
dit moment in gebruik als tuin bij een woning. 

In de directe omgeving van het plangebied is hoofdzakelijk het type gebruik ‘wonen’ aanwezig.  

In het plangebied is sprake van realisatie van een tweede woning op een te splitsen perceel. De 
bestaande woning is gelegen op een hoek van het kruispunt van ‘t Vennetje en de Benedenweg. 

 

Figuur 3.1 Overzicht van de ruimtelijke en functionele kenmerken van het plangebied en de omgeving 

  
Zicht vanaf perceel op westzijde Vanaf ’t Vennetje zuidoostzijde  
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Ingang ’t Vennetje vanaf Benedenweg Bebouwing perceel vanuit oostzijde bezien 

  
Zicht op westzijde plangebied  Vanuit plangebied zicht op belendend perceel 

aan noordoostzijde  

  
Zicht op bebouwing perceel ten noorden van 
het plangebied  

Zuidoostelijk deel plangebied 

 

3.3 Ontwikkeling nieuwe woning 

De te voeren planologische procedure maakt de bouw van een nieuwe woning op het perceel 
Benedenweg 30 mogelijk. De familie Balder heeft de wens geuit een toekomstbestendige woning 
te kunnen oprichten met garage annex berging. De wens bestaat daarbij om slaap- en badkamer 
op de begane grond te kunnen realiseren. Derhalve is gekozen voor een vierkant grondvlak van   
10 x 12 m. 
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Er is op dit moment nog geen ontwerp voorgelegd aan het college van burgemeester en 
wethouders. Voor wat betreft maatvoering van de bebouwing wordt derhalve verwezen naar het 
daarover bepaalde in het op 10 mei 2011 vastgestelde ontheffingenbeleid. Daarin zijn in hoofdstuk 
4 richtlijnen geformuleerd voor de toekomstige bestemmingsplannen. De volgende uitgangspunten 
gelden: 

• Vrijstaande woning: bouwvlak van maximaal 15 m diep; 
• Bijbehorende bouwwerken: oppervlakte van maximaal 50 m2 (regeling oude linten); 
• Dakvorm: één bouwlaag met zadel-, schild- of mansardekap; 
• Hoogtebepalingen: Goothoogte maximaal 3,5 m; Bouwhoogte maximaal 8,5 m; 
• Parkeren op eigen terrein; 

Deze uitgangspunten zullen gebruikt worden bij de definitieve planinvulling.  

Stedenbouwkundige inpasbaarheid 

De nieuwbouw wordt westelijk van de bestaande bebouwing op het perceel gesitueerd (figuur 
3.2). De bestaande schuur, zorgt door zijn hoogte en oriëntatie voor wandvorming aan ’t 
Vennetje. De sloop van de schuur en inbreiding in het gebied met een woning zal daarom een 
positief effect hebben op de kwaliteit van de van de woonomgeving. Het perceel wijkt (door de 
splitsing) af van de overheersend diepe kavels in Sint Pancras. Daardoor kan het ontwerp voor het 
grondvlak deels op eigen merites tot stand komen. Belangrijk is dat de openheid aan ’t Vennetje 
verbeterd wordt en een eigen identiteit ontstaat, los van de Benedenweg.  

Om de openheid aan ’t Vennetje terug te brengen wordt aangesloten bij de overheersende rooilijn 
en wordt het bouwvlak, als afgeleide van het perceel, meer vierkant. Om een haakse oriëntatie te 
kunnen realiseren zal het bouwvlak beperkt dieper zijn ten opzichte van de breedte. Hiermee 
wordt op consistente en respectvolle wijze invulling gegeven aan de overheersende 
stedenbouwkundige structuur.  

Figuur 3.2 situatietekening nieuwe woning 

  

Bezonning en privacy 

Voor bezonning zijn er geen normen en grenswaarden voor schaduwval door de gemeente gesteld. 
Er zijn ten aanzien van dit onderwerp geen wettelijke normen. Wel is een bezonningsbeeld 
gemaakt om inzicht te geven in de effecten op de bebouwde omgeving (bijlage 2). Daaruit blijkt 
dat alleen gedurende de wintermaanden direct na zonsopkomst ongeveer 1 uur schaduwval 
plaatsvindt op ’t Vennetje 2a. Gelet op het bebouwingsbeeld in Sint Pancras, is deze situatie 
algemeen voorkomend.  

Voor privacy is qua afstandsbepaling van het bouwvlak tot de erfgrens rekening gehouden met de 
bepalingen uit het Burenrecht.  
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4 ONDERZOEK OMGEVINGSASPECTEN 

4.1 Inleiding 

Een ruimtelijke onderbouwing bestaat tevens uit een beschrijving van de voor de nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling relevante aspecten. In dit kader zal hierna achtereenvolgens aandacht 
worden besteed aan de verkeerskundige aspecten, de van belang zijnde milieuhygiënische 
factoren en onderzoeksaspecten als archeologie, flora en fauna en water.  

4.2 Verkeerskundig 

In het onderhavige bouwplan zal op het perceel parkeerruimte worden gerealiseerd voor twee 
auto’s. De ontsluiting van de woning zal aan ‘t Vennetje komen te liggen.  

Om vast te kunnen stellen wat voor effect ruimtelijke ontwikkelingen hebben op het verkeer en 
vervoer wordt gebruik gemaakt van de kengetallen genoemd in de publicatie “Verkeersgeneratie 
woon- en werkgebieden” van CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, 
vervoer en openbare ruimte). Hierbij is het van belang te bepalen om wat voor woonmilieutype 
het gaat. In het onderhavige plan gaat het om een centrum-dorps type. Het gemiddeld aantal 
motorvoertuigbewegingen per woning per werkdagetmaal bedraagt bij dit type 7,0. Dit getal 
wordt gecorrigeerd aan de hand van het woningtype. Het gaat om een vrijstaande woning, 
waardoor het bijbehorende aantal motorvoertuigbewegingen wordt gecorrigeerd  naar 8,8. 

Deze toename door de toevoeging van een vrijstaande woning is niet significant ten opzichte van 
de autonome verkeersgeneratie. Gesteld kan worden dat bestaande verkeersvoorzieningen 
voldoen.  

4.3 Milieu 

4.3.1 Geluid 

Bij het ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met 
geluidsbronnen en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen. De beoordeling van het 
aspect geluid in ruimtelijke plannen vindt zijn grondslag in vooral de Wet geluidhinder. De enige 
geluidsbronnen in het onderhavige plan zijn de wegen ’t Vennetje en de Benedenweg op 
respectievelijk circa 10 meter en circa 50 meter van het bouwvlak. Dit zijn beide gezoneerde 30 
km-wegen. 

In hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van deze wet is de zonering van wegen en het daarbij 
behorende normenstelsel geregeld. Voor 30 km-wegen gelden geen zones. Dit betekent dat een 
akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting op de naar wegen gekeerde gevels van de nieuwe 
woning op grond van de Wet geluidhinder niet noodzakelijk is. Slechts wanneer verwacht wordt 
dat mogelijke geluidshinder van wegverkeer tot een hogere geluidsbelasting leidt, dient nader 
onderzoek te worden verricht.  

Op basis van de door de gemeente in november 2010 uitgevoerde tellingen, bestaat geen 
noodzaak om nader akoestisch onderzoek uit te voeren. Daarmee bestaat er vanuit de Wet 
geluidhinder geen beperking voor deze ontwikkeling. 

4.3.2 Toetsing bedrijf en milieuzonering 

Goede ruimtelijke ordening voorkomt hinder en gevaar. Dit kan door voldoende afstand te 
houden tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals 
woningen).  

In de omgeving van het plangebied prevaleert de woonfunctie. Dit op enkele uitzonderingen na, 
waar kleinschalige bedrijvigheid aan huis wordt uitgeoefend. Er geldt als gevolg daarvan geen 
beperkende milieuzonering voor deze ontwikkeling. 
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4.3.3 Luchtkwaliteit 

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de ‘Wet 
milieubeheer’ goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit de genoemde wet is 
veranderd. Deze titel staat bekend als zijnde ‘Wet luchtkwaliteit’. De wet is op 15 november 2007 
(Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. De wet is  
grotendeels gebaseerd op de Europese luchtkwaliteitseisen. De nieuwe wet voorziet onder meer in 
een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen werken rijk, provincies en gemeenten samen om de Europese 
eisen voor luchtkwaliteit te realiseren.  

De in de nieuwe wet genoemde luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor 
ruimtelijke ontwikkelingen wanneer: 
- Geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
- Projecten niet tot een (noemenswaardige) verslechtering van de luchtkwaliteit leiden; 
-  Projecten ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan luchtverontreiniging; 
-  Een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
Niet in betekenende mate (AMvB) 
In de Algemene Maatregel van Bestuur NIBM (Besluit NIBM) en de daarop aansluitende ministeriële 
regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip NIBM. De regeling kent een lijst met gevallen waarin projecten zijn opgenomen welke niet 
in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Het gaat hier om inrichtingen, 
kantoor- en woningbouwlocaties. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor 
het aspect luchtkwaliteit worden uitgevoerd. 
 
Sinds de inwerkingtreding van het NSL per 1 augustus 2009 wordt het begrip 'niet in betekenende 
mate' gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 
stikstofdioxide (NO2) en van fijn stof (PM10). Een project wordt aangemerkt als NIBM als de 
concentratietoename van stikstofdioxide en fijn stof door onderhavig project niet groter is dan 
1,2 µg/m3. 
 
De Regeling NIBM geeft invulling aan de volgende categorieën: - woningbouw- en kantoorlocaties, 
alsmede een combinatie daarvan (artikel 3 en bijlage C); - inrichtingen (artikel 1 en bijlage A). 
Van een verslechtering van de luchtkwaliteit ‘in betekende mate’ is sprake indien zich één van de 
volgende ontwikkelingen zich voordoet: 

- Woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of 3.000 woningen bij 2 
ontsluitende wegen; 

- Infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder 
congestie); 

- Kantoorlocaties: 100.000 m² brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, 200.000 m² 
brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen. 

 

Overeenkomstig de verkeersaantrekkende werking van ontwikkelingen, moet voor de 3%-norm 
worden uitgegaan van 2500 vervoersbewegingen (vijfhonderd maal vijf vervoersbewegingen per 
woning per dag). Het voorgenomen initiatief kent een zeer beperkte extra verkeersaantrekkende 
werking; het oprichten van de woning leidt niet tot noemenswaardige veranderingen in de 
vervoersbewegingen. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de 3%-norm. De ruimtelijke 
uitbreiding (evenmin de gebruiksfunctie hiervan) op het plangebied draagt niet in betekende mate 
bij aan de luchtverontreiniging; derhalve is geen luchtkwaliteitonderzoek benodigd. 

Onderzoek luchtkwaliteit gemeente 

De gemeente heeft in 2004 een onderzoek naar luchtkwaliteit van de gemeente Heerhugowaard, 
Alkmaar en Langedijk laten verrichten. Er is nagegaan of er sprake is van overschrijdingen van de 
wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het Besluit luchtkwaliteit voor luchtverontreinigende stoffen. 
In de gemeente Langedijk zijn geen overschrijdingen geconstateerd, noch worden deze verwacht. 
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4.3.4 Bodemkwaliteit 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is de vraag relevant of de aanwezige bodemkwaliteit 
past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen 
worden afgestemd. Het uitgangspunt hierbij is dat aanwezige bodemverontreiniging geen 
onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem en dat de bodemkwaliteit niet 
verslechtert door grondverzet (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand 
still-beginsel. Het is daarom van belang dat activiteiten die mogelijk geleid hebben tot 
bodemverontreiniging in kaart worden gebracht en de aanwezige milieukundige bodemkwaliteit 
wordt vastgesteld. 

In artikel 9 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is opgenomen dat in het bestemmingsplan 
rekening gehouden moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse, omdat een eventueel 
aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde 
bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Voor woningen gelden 
andere normen dan voor bijvoorbeeld bedrijven. Op grond van artikel 8, vierde lid van de 
Woningwet geldt een bodemonderzoeksplicht voor bouwwerken waarvoor een 
omgevingsvergunning is vereist. De Woningwet en het Bouwbesluit zijn erop gericht bouwen op 
verontreinigde grond tegen te gaan. 

Ter ruimtelijke onderbouwing moet worden beschreven wat de bodemkwaliteit van het 
betreffende gebied is, of er bodemverontreiniging is die de functiedoelen kan frustreren, of er 
gezondheids- of ecologische risico’s en gebruiksbeperkingen voor de beoogde functies zijn en 
tenslotte wat de mogelijkheden zijn om er tijdig iets aan te doen in termen van resultaten, kosten 
en kostendragers. 

Verkennend onderzoek 

Er is begin januari 2010 verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan 
de Benedenweg 30 in Sint Pancras. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5740 en NEN 
5707. Het terrein is onderzocht volgens de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie. 

De analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn als volgt: 

- In het mengmonster van de bovengrond zijn voor kwik, lood, zink en PAK-10 licht 
verhoogde gehalten gemeten. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen 
verhoogde gehalten (t.o.v. de achtergrondwaarde of detectiegrens) gemeten; 

- In het mengmonster van de ondergrond zijn voor de geanalyseerde parameters geen 
verhoogde gehalten (t.o.v. de achtergrondwaarde of detectiegrens) gemeten; 

- In het grondwater is voor molybdeen een licht verhoogde concentratie gemeten. Voor de 
overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde concentraties (t.a.v. de 
streefwaarde of detectiegrens) gemeten. 

Uit de asbestinspectie van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie blijkt dat op het 
maaiveld, in de contactzone en ondergrond geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. 

Resumerend 

Hoewel voor enkele parameters licht verhogende gehalten of concentraties zijn gemeten, kan 
geconcludeerd worden dat er geen aanleiding is voor het uitvoeren van een aanvullend onderzoek. 
Tevens vormen de gemeten gehalten en concentraties geen milieuhygiënische belemmering voor 
de voorgenomen nieuwbouwplannen. Voor inzage in het onderzoeksrapport zie bijlage 3, 
onderzoeksnummer 093262-01/FV.  

4.3.5 Externe veiligheid 

Bij externe veiligheid gaat het om de grootte van het overlijdensrisico voor omwonenden als 
gevolg van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. Risicobronnen voor de externe veiligheid zijn 
bedrijven (inrichtingen) waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn (LPG-
tankstations), transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (via weg, water, spoor, 
buisleidingen) en luchtvaartterreinen in algemene zin (luchtvaartveiligheid). Bij de planvorming  
moet geïnventariseerd worden  of voor bestaande risicobronnen voldoende afstand tot 
(geprojecteerde) kwetsbare (bijv.woningen) en beperkt kwetsbare objecten (bv winkel of bedrijf) 
wordt aangehouden.  
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De mate van externe veiligheid wordt bepaald door de grootte van twee te berekenen grootheden: 
het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de berekende kans per jaar, dat 
een persoon overlijdt als rechtstreeks 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 gebouwd mag worden. Het groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval 
waarbij tien of meer dodelijke slachtoffers vallen in de omgeving van de risicobron. 

In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen is het externe veiligheidsbeleid voor inrichtingen 
vastgelegd. Een belangrijke consequentie van deze AMvB voor het bestemmingsplan is dat er bij 
het opstellen van een bestemmingsplan rekening moet worden gehouden met het feit dat er geen 
kwetsbare functies (bijvoorbeeld woningen) binnen een 10-6 risicocontour van een gevaarzettende 
functie worden gepland. Bovendien moet gekeken worden naar de beperkt kwetsbare functies 
binnen zo’n contour. Volgens de Risicokaart van de Provincie Noord-Holland komen in en rond het 
plangebied binnen een straal van 750 meter geen risicovolle inrichtingen voor. Het tankstation aan 
de Helling 400 m) verkoopt geen LPG. Dit is daardoor geen gevaarzettende inrichting. 

Figuur 4.1 Provinciale risicokaart omgeving plangebied – straal vanuit plangebied (grijze arcering) = 750m 

 
 
Vervoer gevaarlijke stoffen 
Naast risicovolle inrichtingen zijn ook transportleidingen en -routes voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen van belang. In de “Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen” uit 1996 
is het externe veiligheidsbeleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen gegeven. In de “Circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen” is dit beleid verder uitgewerkt en verduidelijkt. In de 
circulaire die op 4 augustus 2004 in de Staatscourant is gepubliceerd, is het rijksbeleid 
aangegeven over de afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer van 
gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving. In de circulaire is overigens zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
  
De dichtst bij het plangebied gelegen transportroute voor gevaarlijke stoffen is de provinciale weg 
(autoweg) N242 waarvan het transportroutedeel is N242-Aansluiting N508 Alkmaar NO – Noord 
Scharwoude. Het plangebied ligt echter op een dusdanig grote afstand van deze weg (circa 1,5 
kilometer), dat de transportroute geen invloed heeft op de ontwikkeling in het plangebied.  
 
Conclusie 
Zoals te zien in figuur 4.1 bestaan op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, 
alsmede ten aanzien van het vervoer gevaarlijke stoffen geen belemmeringen voor de 
ontwikkeling van het plan.  
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4.3.6 Ecologie 

Als gevolg van voortgaande verstedelijking, intensieve landbouw en verdroging is er een 
voortdurende achteruitgang van de kwaliteit van de leefgebieden van planten- en diersoorten. De 
biodiversiteit, de natuur en het landschap staan sterk onder druk. Het beleid tracht verbetering in 
deze situatie te brengen door het ontwikkelen van samenhangende natuurgebieden, waardoor 
planten en dieren nieuwe leefgebieden kunnen bereiken: de Ecologische Hoofd Structuur(EHS).  

De EHS is een samenhangend netwerk van (potentieel) ecologisch waardevolle gebieden en 
verbindingszones daartussen. De EHS wordt uitgewerkt in provinciale streekplannen en vormt 
daarmee een richtinggevend kader voor structuurvisies en bestemmingsplannen. 

In het bestemmingsplan kan en moet de exacte ligging van de EHS worden aangegeven en worden 
voorzien van een passende bestemming. Nieuwe plannen, projecten en handelingen die 
significante gevolgen hebben voor de te behouden waarden en kenmerken worden niet toegestaan 
tenzij (nee-tenzij-principe) er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang. In dat geval moet een besluit worden genomen over de compenserende 
maatregelen. 

Aangezien bepaalde diersoorten moeite hebben om te overleven in ons land werkt het ministerie 
van LNV aan een nieuwe opzet van het soortenbeleid: de leefgebiedenbenadering. Een van de 
kernpunten hierbij zijn de Rode lijsten. (vastgesteld op 5 november 2004) Deze geven een 
overzicht van soorten die zijn verdwenen, achteruitgegaan zijn dan wel  zeldzaam  geworden zijn. 
De rode lijsten hebben een signaleringsfunctie en geen juridische status. Dat is alleen het geval 
bij opname van de soort onder de Flora- en faunawet, dan wordt de soort beschermd. 

Vogel- en Habitatrichtlijn 

Vanuit Europa is de bescherming van soorten en gebieden geregeld in de Europese Vogelrichtlijn 
(Richtlijn 79/409/EEG) en Habitatrichtlijn(Richtlijn 92/33/EEG). Deze richtlijnen hebben tot doel 
de bescherming van (vogel)soorten en hun natuurlijke habitats. Elke lidstaat is verplicht om 
speciale beschermingszones (SBZ’s) aan te wijzen, die samen één Europees netwerk van 
natuurgebieden vormen:“Natura 2000”. Sinds de implementatie van de bepalingen uit de Vogel- 
en Habitatrichtlijn in onze nationale wetgeving is een einde gekomen aan de rechtstreekse 
werking van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De natuurbescherming in Nederland is nu verankerd in 
de Flora en Faunawet, de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 1998. 

Flora- en Faunawet 

De bescherming van soorten is verankerd in de Flora- en faunawet. In deze wet die op 1 april 2002 
van kracht is geworden zijn verbodsbepalingen opgenomen die bijvoorbeeld het doden of 
verwonden van dieren en het aantasten van vaste rust- of verblijfplaatsen strafbaar stellen. 
Artikel 75 van de wet biedt echter de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen voor 
bepaalde activiteiten die leiden tot een overtreding van de verbodsbepalingen. 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat iedereen dient te 
voorkomen dat zijn handelen nadelige gevolgen voor de flora en fauna heeft. Die zorgplicht geldt 
altijd, zowel voor beschermde als onbeschermde soorten.  

Ten aanzien van activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud en ruimtelijke inrichtingen 
en ontwikkelingen is in bepaalde gevallen vrijstelling mogelijk van verbodsbepalingen uit art 8 
t/m 12. Aan dergelijke vrijstelling kunnen voorwaarden zijn verbonden. 

Als geen beroep kan worden gedaan op een vrijstelling, dan is daarvoor ontheffing vereist op 
grond van art 75c Flora en Faunawet. De minister van LNV beoordeelt of een ontheffing al dan 
niet wordt afgegeven al dan niet met specifieke voorwaarden (compensatie bijvoorbeeld). 

Natuurbeschermingswet 1998 

De bescherming van specifieke natuurgebieden is verankerd in de Natuurbeschermingswet 1998, 
voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2005.  De volgende gebieden vallen onder de werking van 
de Natuurbeschermingswet:  

- Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden); 
- Beschermde Natuurmonumenten;  
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- Gebieden die de minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere 
internationale verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen op grond van de 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), zoals Wetlands.  

Voor de beschermde gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet zijn 
aanwijzingsbesluiten opgesteld, waarin staat voor welke soorten en habitats het betreffende 
gebied is aangewezen (de zogenaamde kwalificerende soorten en habitats) en welke 
instandhoudingsdoelstellingen er gelden voor deze soorten en habitats. Voor plannen of projecten 
die een (significant) negatief effect hebben op de kwalificerende soorten of habitats van het 
betreffende gebied geldt een vergunningplicht. Dit zijn de zogenaamde Natura 2000-gebieden. 

De provincie waarin het betreffende Natura 2000-gebied ligt is het bevoegd gezag (en dus de 
vergunningverlener) op grond van de Natuurbeschermingswet. In de door de provincie opgestelde 
beheerplannen (verplicht voor alle Natura 2000-gebieden) wordt aangegeven welke activiteiten 
wel en niet mogelijk zijn in en rond die gebieden en op welke manier invulling wordt gegeven aan 
de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied. 

In figuur 4.2 wordt een overzicht gegeven van de nabij gelegen beschermde gebieden. Het 
plangebied maakt geen onderdeel uit van beschermde gebieden. Ten noorden en oosten zijn delen 
van de EHS gelegen en ten zuiden een nationaal landschap.  

Figuur 4.2 Plangebied in relatie tot de beschermde natuurgebieden 

 

Bron:www.synbiosys.alterra.nl 
 
Natuurloket 
Via dit loket kunnen de bestaande en potentiële ecologische waarden worden geïnventariseerd. 
Hier kan worden opgezocht in welke mate een km-hok is onderzocht en van welke soortgroepen er 
in het verleden beschermde soorten zijn waargenomen. Een km-hok is een vastgelegd gebied van 1 
x 1 km dat als standaard dient voor het inventariseren van de Nederlandse flora en fauna door de 
Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s). Het gegevensbestand van de PGO’s is, op 
soortgroepsniveau, gelimiteerd te raadplegen op de website van het Natuurloket.  
 
Het plangebied bevindt zich binnen het kilometerhok met de coördinaten 114-520. In figuur 4.3 en 
4.4 is de rapportage van het natuurloket opgenomen behorend bij het kilometerhok 114-520. 
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Figuur 4.3 Kilometerhok met coördinaten 114-520 

 

Figuur 4.4 Rapportage kilometerhok 

 
Bron: Natuurloket 2010 

Uit een scan op de website van het Natuurloket blijkt dat het betreffende km-hok 113-519 in het 
recente verleden de soortgroep dagvlinders en vaatplanten goed is onderzocht. De soortgroep 
amfibieën is matig onderzocht. De zoogdieren en broedvogels zijn slecht onderzocht. De 
soortgroepen nachtvlinders en libellen zijn redelijk onderzocht. Ten slotte zijn de mossen, 
korstmossen, paddenstoelen,  watervogels, reptielen, vissen,  sprinkhanen en overige 
ongewervelden niet onderzocht.   

In het km-hok 113-519 zijn bij de vaatplanten 2 planten uit lijst 1 van de Flora- en faunawet  
aangetroffen en 1 plant uit lijst 2 + 3 (streng beschermd) aangetroffen. Van de soortgroep 
amfibieën komen 2 exemplaren voor op lijst 1 van de Flora- en faunawet en 1 op de lijst 2 + 3. 
Bovendien komt 1 amfibiesoort voor op de bijlage 2 en 4 van de Habitatrichtlijn. Van de 
zoogdieren komt 1 soort voor op lijst 1 van de Flora- en faunawet. Van de broedvogels komt 1 
soort voor op de vogel Habitatrichtlijn, bovendien staat 1 soort op de Rode lijst.  

Conclusie 

Hoewel op grond van de inventarisatie van het kilometerhok is vastgesteld dat zich broedvogels 
van de rode lijst bevinden binnen die contouren, kan gesteld worden dat het plangebied, waarop 
de nieuwbouw van een woning is geprojecteerd, niet in natuurbeschermd gebied is gelegen. De 
bouwactiviteiten zijn kleinschalig. Het terrein ligt binnen de bebouwde kom en is momenteel 
deels bebouwd. Er ligt geen water in het gebied. Hierdoor is de aanwezigheid van beschermde 
soorten niet te verwachten. De groene uitlopers van het landelijk gebied westelijk van het 
plangebied gelegen, bieden voorts een goede habitat voor aanwezige soorten binnen het 
kilometerhok. De te slopen opstallen worden onderzocht op de eventuele aanwezigheid van 
vleermuizen. Een rapportage daarvan, zal in het kader van de omgevingsvergunning (activiteit 
slopen) worden overlegd.  
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4.3.7 Archeologie 

In 1992 werd het Europese Verdrag van Malta ondertekend door een groot aantal EU-landen, 
waaronder ook Nederland, met als doel het (Europese) archeologisch erfgoed veilig te stellen. Dit 
moet met name gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid, wat betekent dat bij de 
voorbereiding van bestemmingsplannen meer aandacht moet worden besteed aan de (mogelijke) 
aanwezigheid van archeologische waarden en dat een beschermende regeling moet worden 
opgenomen ten aanzien van die archeologische waarden. 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de 
Monumentenwet gewijzigd. De bescherming van de archeologische waarden is geregeld in de 
nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), die onderdeel uitmaakt van de 
Monumentenwet. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de 
archeologische resten intact moeten blijven en beschermd worden. 

Figuur 4.5 Fragment Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland  

 

 

Uit de informatie van de CHW-kaart blijkt dat er in het plangebied archeologische waarden 
bekend zijn. Archeologische waarden zijn belangrijk voor de kennisontwikkeling over de 
ontwikkeling van nederzettingen in het verleden. 

In het kader van de ontwikkeling van (in totaal) 4 planlocaties (nieuwbouw van woningen) aan de 
Benedenweg in Sint Pancras (nr.'s 30, 212, 212a en 220) en de daarvoor te voeren ruimtelijke 
procedure (bestemmingsplanwijziging) is er een archeologisch Bureau Onderzoek en een 
Inventariserend Veld Onderzoek middels boringen uitgevoerd door adviesbureau Archaeological 
Research & Consultancy (ARC), in opdracht van de initiatiefnemer. 

De gemeentelijke Beleidskaart Archeologie hanteert als regime voor de bovengenoemde 
locaties: rekening houden met archeologische waarden indien het plan groter is dan 50m2 
en dieper dan 40 cm minus maaiveld. Per perceel is een bouwvlak van 120 m2 in het 
ontwerp opgenomen, voor de bouwput wordt de bodem tot 80 cm minus maaiveld 
ontgraven. Indien een woning wordt onderkelderd (nu nog niet bekend), dan zal de bodem 
tot 2,70 m minus maaiveld worden ontgraven. 

Archeologische verwachting 
De deellocaties A (Benedenweg 30), B (Benedenweg 212), C (Benedenweg 212a) en D (Benedenweg 
220) liggen deels op een strandwal en deels op een vlakte van getij-afzettingen. Op de Indicatieve 
kaart Archeologische Waarden (IKAW) hebben de locaties een hoge archeologische trefkans. 

De locaties zijn in principe vanaf Midden IJzertijd/Nieuwe IJzertijd bewoonbaar geweest. De 
onderzoekslocaties liggen binnen de historische kern van Sint Pancras (archeologisch monument 
van hoge waarde). Op de strandwal van Sint Pancras heeft in ieder geval sinds de Romeinse Tijd 
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bewoning plaatsgevonden. Het dorp Sint Pancras is in de loop van de 13e eeuw ontstaan op de 
locatie van het in 1297 verwoeste dorp Vronen. 

Uitgevoerde onderzoeken 
Het concept onderzoeksrapport (Bureauonderzoek en booronderzoek) is door adviesbureau ARC 
overgelegd aan de gemeente in juli 2010 (bijlage 4). Het definitieve onderzoeksrapport, waarin 
diverse opmerkingen van de gemeente zijn verwerkt, is medio november 2010 overgelegd aan de 
gemeente. 

De gemeente laat zich inzake archeologische onderzoeken adviseren door Cultureel Erfgoed 
Noord-Holland (CENH). Naar aanleiding van de door adviesbureau ARC overgelegde onderzoeken is 
door CENH voorgesteld om op 2 van de 4 locaties (Benedenweg 30 en Benedenweg 212) Definitief 
Opgravend Onderzoek te verrichten, en de andere 2 locaties vrij te geven (geen verdere 
onderzoeksplicht, ook niet bij eventuele bouw van extra woningen aan de Gedempte Veert).  

Door twee locaties grondiger te onderzoeken (niet zozeer ter plaatse van de bouwput maar één 
lange onderzoeksput van strandwal naar strandvlakte), komt er veel meer informatie beschikbaar 
over de aanwezige archeologische waarden. 

Voor de locaties Benedenweg 30 en 212 bestaat gerede archeologische verwachting, omdat: 

- ter plaatse van Benedenweg 30 wordt vermoed dat er sprake was van Middeleeuwse bewoning 
aan de Geest van Sint Pancras; 

- ter plaatse van Benedenweg 212 is de overgang van de strandwal naar de strandvlakte het 
meest intact. Daarnaast staat hier bebouwing die terug gaat tot 1811 of ouder. 

Ten behoeve van het Definitief Opgravende onderzoek op 2 locaties is door adviesbureau ARC een 
Programma van Eisen opgesteld in opdracht van initiatiefnemers (d.d. 15 november 2010). Het 
college van Langedijk heeft op 7 december 2010 het definitieve onderzoeksrapport en het 
Programma van Eisen voor Definitieve Opgraving vastgesteld.  

Aanvulling op het vastgestelde Programma van Eisen voor de definitieve Opgraving 
Initiatiefnemers hebben op basis van het Programma van Eisen besloten het archeologisch 
veldwerk te laten uitvoeren door adviesbureau Raap. Deze heeft aangegeven dat conform het 
Programma van Eisen, gelet op de aanwezige bebouwing en voorgenomen werkwijze, niet veilig 
kon worden gewerkt. 

Cultureel Erfgoed Noord-Holland heeft daarom op 25 maart 2011 een Oplegnotitie overgelegd aan 
de gemeente, inclusief een puttenplan. Het definitieve puttenplan is vastgelegd in een 
‘eindconclusie’ door CENH en gemeente. Dit puttenplan is uitvoerbaar zonder het kappen van 
bomen en sloop van bebouwing.  

Conclusie 
De eindconclusie houdt in: 
- te onderzoeken oppervlakte bedraagt 466 m2; 
- de putten komen op de adressen Benedenweg 30 en 212; 
- oppervlaktes van de putten:  

o Nummer 30: de put op het achtererf wordt 14 x 3 m en de put van voor tot achter 
wordt 37 x 2 m, omdat op het achtererf langs 't Vennetje grote bomen staan. Totaal is 
dat 126 m2. 

o Nummer 212: een put van 15 x 4 en een put van circa 70 x 4. Totaal 340 m2. 

De lange put op nr. 212 wordt ter hoogte van het pad, dat circa 4 meter breed is, gelegd. Naar 
achter toe wordt het pad smaller doordat er een licht schuurtje staat, daar moet de putbreedte 
op worden aangepast. Voor zover mogelijk wordt ingesprongen met 0,5 m in plaats van 1 m, op 
het diepste punt mag de put 1 m breed zijn, zolang het profiel goed te documenteren is. Er wordt 
uitgegaan van een kans op de aanwezigheid van drie archeologische niveaus maar er wordt er 
maar één opgegraven, de overige worden door middel van controlevlakken geconstateerd en 
gefotografeerd. Hiervoor wordt gekozen omdat het gaat om het profiel. 

Na afronding van de opgravende werkzaamheden wordt een eindrapport opgesteld, dat formeel 
dient te worden vastgesteld door het bevoegd gezag, het college van de gemeente Langedijk. 
Daarna kan het college de percelen vrijgeven voor de gewenste ontwikkelingen. 
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4.3.8 Watertoets 

Een van de instrumenten om het nieuwe waterbeleid voor de 21e eeuw vorm te geven is de 
watertoets. Het doel hiervan is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en 
op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundige relevante 
ruimtelijke plannen en besluiten. De meerwaarde van de watertoets is dat zij zorgt voor een 
vroegtijdige systematische aandacht voor het meewegen van wateraspecten in ruimtelijke 
plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verankerd met het Besluit van 3 juli 2003 tot 
wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 in verband met gevolgen van ruimtelijke 
plannen voor de waterhuishouding (watertoets). Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) regelt een 
verplichte waterparagraaf in de toelichting bij de genoemde ruimtelijke plannen en een 
uitbreiding van het vooroverleg  met de waterschappen. De ruimtelijke structuurvisie is het 
instrument waarin de strategische ruimtelijke keuzen (locatiekeuzen) voor water en ruimtelijke 
ontwikkelingen worden gemaakt.  

Ruimtelijke plannen en besluiten kunnen onder andere leiden tot wateroverlast, de waterkwaliteit 
verminderen of verdroging van natuurgebieden. De watertoets heeft als doel deze negatieve 
effecten te voorkomen en mogelijke kansen voor het watersysteem te benutten. De watertoets is 
bedoeld voor alle burgers en bedrijven die een ruimtelijke ontwikkeling voor ogen hebben. In dit 
geval betreft dat de nieuwbouw van een woning.  

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), met een beheersgebied waartoe het 
plangebied behoort, zorgt in de provincie Noord-Holland boven het Noordzeekanaal voor het 
beheer en onderhoud van het water. HHNK heeft de zorg voor veiligheid, het voorkomen van 
schade, het op orde brengen en houden van het watersysteem als geheel en de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. HHNK geeft aan dat voor elke 
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling een watertoets vereist is.  

Beoordeling HHNK 
De plannen zijn voorgelegd aan het Hoogheemraadschap. Beoordeling heeft uitgewezen dat het 
verharde oppervlak ten gevolge van de sloop en nieuwbouw per saldo niet toeneemt (bijlage 5). 
Het plangebied maakt deel uit van de polder Geestmerambacht en ligt in peilvak 03751-04 met 
een streefpeil van - 1,45 m NAP. Door de ligging van het perceel op de strandwal van Sint Pancras, 
is in de directe omgeving van het plangebied geen open water aanwezig. 
 
Waterkwantiteit 
Op strandwallen is het doorgaans goed mogelijk gebruik te maken van mogelijkheden om 
regenwater te laten infiltreren in de ondergrond. Het is vaak niet nodig om bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen en overige verharding aan te sluiten op de (regenwater) riolering. Op deze manier 
wordt het grondwatersysteem van de strandwal gevoed en in stand gehouden. Het HHNK adviseert 
hier aandacht aan te besteden bij de uitwerking van het plan.  
 
Waterkwaliteit 
In relatie tot het watersysteem is ook het in het plangebied aanwezige rioleringssysteem van 
belang. Belangrijk uitgangspunt in het rioleringsbeleid van het hoogheemraadschap is dat met het 
oog op de uitgangspunten van duurzaam bouwen een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd of 
een rioolstelsel dat qua vuiluitworp gelijkwaardig is. In het kader van de 4e Nota Waterhuishouding 
wordt er bij nieuwbouwlocaties naar gestreefd om (schoon) regenwater zoveel mogelijk 
gescheiden af te voeren. Hierbij dient in de nieuwe bebouwing o.a. kritisch te worden gekeken 
naar de toepassing van uitloogbare materialen zoals lood, koper en zink. 
 
Conclusie 
Op basis van de beoordeling door het HHNK is vastgesteld dat de ontwikkeling niet leidt tot 
toename van het verhard oppervlak. Op basis van die conclusie bestaat geen belemmering voor 
ontwikkeling van het plan.  
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5 ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID  

5.1 De economische uitvoerbaarheid 

Met de invoering van de “Grondexploitatiewet” (Grexwet), afdeling 6.4 van de Wro, is voor de 
gemeente de verplichting ontstaan om bij ruimtelijke ontwikkelingen de in de wet opgenomen 
publieke kosten (artikel 6.13, lid c Wro, ten tweede, jo artikel 6.2.4 Bro) op private 
grondeigenaren te verhalen. Tot dusver schoten de mogelijkheden van de gemeente om via de 
baatbelasting (artikel 222 Gemeentewet) kosten te verhalen tekort. Dit hing samen met  het feit 
dat projectontwikkelaars steeds vaker belangrijke grondposities innamen en langdurige 
onderhandelingen niet konden verhinderen dat “free riders” de dans ontsprongen. 

De wet heeft als doelstelling enerzijds voor de gemeente meer grip te krijgen op het 
kostenverhaal en anderzijds daarbij locatie-eisen te kunnen stellen. Locatie-eisen in de zin van 
het stellen van eisen aan de inrichting en uitvoering van een gebied en de kwaliteit van die 
uitvoering, zoals te gebruiken materialen, groenvoorzieningen, oppervlakte inrichting van water 
en ander openbaar gebied. 
 
Deze doelstellingen kunnen op verschillende wijze worden gerealiseerd. In de 
grondexploitatiewet, zoals die nu in afdeling 6.4 van de Wro is opgenomen, is er voor gekozen om 
de gebruikelijke wijze van onderhandelen en het afsluiten van een exploitatieovereenkomst te 
behouden, maar daar gelden wel voorwaarden voor. Als de onderhandeling bovendien niet (op 
tijd) rond komt, is er als stok achter de deur de publiekrechtelijke mogelijkheid om een 
exploitatieplan vast te stellen. Dat exploitatieplan is een eenzijdig door de overheid vastgesteld 
document waarin bovengenoemde eisen en het kostenverhaal in worden geregeld. Die 
mogelijkheid is bovendien in veel gevallen een plicht (art. 6.12 Wro), met name als het 
kostenverhaal niet is verzekerd. Er moet wel een causaal verband bestaan tussen de kosten en het 
plangebied (profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid). Het exploitatieplan en het 
bestemmingsplan zijn met name door artikel 6.12 Wro zeer nauw met elkaar verbonden. Het stelt 
dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Volgens art 6.12 lid 2 kan de raad 
ook besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, indien: 
- het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen 

gronden anderszins verzekerd is; 
- het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13 Wro, eerste lid, onder c 

4°, onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en 
- het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13 Wro, 

tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 
Bij het besluit tot vaststelling wordt een kostenverhaalafweging gemaakt op basis van deze 
punten. Wordt aan de punten voldaan, dan hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.  
  
Kostenverhaal 
Bovengenoemde verplichting geldt niet voor alle soorten bouwplannen, alleen die welke in artikel 
6.2.1 Bro staan vermeld, waaronder de bouw van één of meer woningen. Het onderhavige 
bouwplan valt hier onder. In het plangebied is in casu géén sprake van een gemeentelijke 
exploitatie. Er is één particuliere grondexploitant die alle kosten van het bouwplan en daarvoor te 
voeren juridisch-planologische procedure voor zijn rekening neemt. Zodoende worden er geen 
gemeentelijke kosten gemaakt, die verhaald dienen te worden en is het kostenverhaal voldoende 
verzekerd. Verder is het bepalen van een tijdvak en het stellen van eisen niet noodzakelijk, er 
hoeft derhalve geen exploitatieplan vastgesteld te worden. 

5.2 De maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De maatschappelijke uitvoerbaarheid wordt aangetoond met de resultaten van de periode voor 
het indienen van zienswijzen tijdens de terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan, waarin 
een ieder zijn of haar zienswijze kenbaar kan maken. Voorafgaand aan de planontwikkeling 
hebben initiatiefnemers hun plannen kenbaar gemaakt bij omwonenden. Bij de planinvulling is 
voorts rekening gehouden met de wettelijke en gemeentelijke vereisten en wordt getracht te 
komen tot de stedenbouwkundig best aanvaardbare inpassing. Met de gemeente Langedijk wordt 
een planschadeovereenkomst gesloten, ter afwenteling van eventueel optredende planschade. 
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