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Toelichting 

 

Hoofdstuk 1  INLEIDING 

 

1.1  Aanleiding 

Aan de oostzijde van Broek in Waterland ligt een lint dat ontsloten wordt via de weg Molengouw. Het 
perceel dat onderdeel is van het voorliggende bestemmingsplan is in gebruik als groenlocatie. De 
initiatiefnemer heeft plannen om op het betreffende perceel twee vrijstaande woningen te bouwen. De 
gemeente wil aan de beoogde ontwikkeling meewerken middels een herziening van het bestemmingsplan. 
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een passende bestemmingsregeling voor het plangebied. 

 

 

Figuur 1. De ligging van het plangebied aan de oostzijde van Broek in Waterland 

 

1.2  Geldend bestemmingsplan 

Het plangebied ligt in de gemeente Waterland en maakt deel uit van het bestemmingsplan 'Broek in 
Waterland' dat is vastgesteld op 24 april 2008.  Het perceel heeft in het geldend bestemmingsplan de 
bestemming 'Groenvoorzieningen', zoals weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2. Uitsnede van het plangebied in het nu vigerende bestemmingsplan "Broek in Waterland 2008"  

 

Binnen de huidige bestemmingsplanregeling is het niet zonder meer toegestaan om de beoogde woningen 
te realiseren, omdat wonen niet past binnen de gebruiksbeschrijving. Om het bouwen van twee woningen 
mogelijk te maken, is het noodzakelijk om een afzonderlijk bestemmingsplan (postzegelbestemmingsplan) 
op te stellen. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin. 

 

1.3  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van het plan. Hierbij wordt ingegaan op de ruimtelijke en 
functionele aspecten van het plan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven van de 
relevante beleidskaders. In hoofdstuk 4 wordt op de diverse omgevingsaspecten ingegaan. Een juridische 
beschrijving van het plan is gegeven in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt onder andere ingegaan op de 
bestemming. Hoofdstuk 6 gaat in op de economische en de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het 
plan. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan het aspect grondexploitatie. 
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Hoofdstuk 2  PLANBESCHRIJVING 

 

2.1  Huidige situatie 

Het plangebied ligt ten zuiden van de kern Broek in Waterland, in een lint dat ontsloten wordt via de weg 
Molengouw. Ten noordwesten van het plangebied ligt de bebouwing van de kern Broek in Waterland. 
Het landschap rondom Broek in Waterland wordt gekarakteriseerd als veenweidegebied. Het 
veenweidegebied is zeer open met brede watergangen. Verspreid in het landschap liggen dorpen en 
boerderijen als eilanden in dit open landschap. 

Op dit moment is het plangebied in gebruik als groenlocatie. Overeenkomstig dit gebruik heeft het 
plangebied een bestemming 'Groenvoorzieningen'.  

 

2.2  Toekomstige situatie 

Het planvoornemen omvat de realisatie van twee woningen op het perceel achter de Molengouw 58. De 
gemeente heeft aangegeven mee te willen werken aan de ontwikkeling van twee woningen, omdat er 
sprake is van een specifieke ruimtelijke situatie, die vraagt om een specifieke planologische regeling. Het 
perceel maakt deel uit van een divers gebied dat langzamerhand een woonwijkje is geworden. In de 
afgelopen jaren is een vijftal woningen aan het gebied toegevoegd. Verdichting van het bebouwde gebied 
is in stedenbouwkundig opzicht een logische ontwikkeling. Het perceel is al omringd door woningen, 
daarom verdwijnt er geen landschap of open doorzicht. Het wijzigen van de groenbestemming naar 
woondoeleinden is aanvaardbaar omdat het perceel geen openbare groenvoorziening betreft maar een 
particulier perceel.  

 

Situering woningen 

Overeenkomstig de bestemming 'Woondoeleinden' uit het bestemmingsplan Broek in Waterland 2008, 
moeten de woningen in de voorgevelrooilijn worden gebouwd, tweedelijnsbebouwing wordt niet 
toegestaan. De voorgevelrooilijn is volgens dit bestemmingsplan de lijn die kan worden getrokken in het 
verlengde van de naar het openbaar gebied gekeerde gevel(s) van de hoofdbebouwing. De voorgevel is de 
naar de weg toegekeerde zijde van een gebouw. De woningen in de kom van Broek in Waterland zijn in 
het algemeen duidelijk op de weg georiënteerd, staan in een enigszins verspringende rooilijn en staan 
veelal dicht op de weg. Er is op deze locatie echter geen sprake van bouwen aan een openbare weg en 
duidelijke rooilijnen ontbreken in dit gebied. De ontsluiting vindt plaats door middel van een 
toegangsweg langs de huisnummers 56 en 58 en vindt plaats op de Burgemeester Peereboomweg. In 
aansluiting op de systematiek in de kom, zullen de voorgevels naar de toegangsweg moeten worden 
gericht. Hierdoor wordt tweedelijnsbebouwing voorkomen en wordt aangesloten bij de situatie zoals in 
het bestemmingsplan wordt beoogd. 

 

De woningen bestaan uit één bouwlaag met kap, en sluiten aan bij de bouwregels voor Woondoeleinden 
categorie II van het bestemmingsplan Broek in Waterland 2008. Door de woningen te beperken tot één 
bouwlaag met kap, wordt de bouwhoogte aan het einde van de Molengouw afgebouwd en ontstaat er een 
afronding van het woongebied.  
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Hoofdstuk 3  BELEIDSKADER 

 

3.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de beleidskaders waarmee bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan rekening is gehouden. 

 

3.2  Rijksbeleid 

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. Met deze 
structuurvisie laat het Rijk de ruimtelijke ordening meer dan eerder het geval was over aan de provincies 
en gemeenten. Het Rijk heeft gekozen voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. 
Uitsluitend voor deze belangen is het Rijk direct verantwoordelijk en wil hier resultaten op boeken. Buiten 
de hieronder genoemde 13 belangen hebben de decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren 
van ontwikkelingen: 

1. Rijksvaarwegen; 
2. Mainportontwikkeling Rotterdam; 
3. Kustfundament; 
4. Grote rivieren; 
5. Waddenzee en waddengebied; 
6. Defensie; 
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 
8. Elektriciteitsvoorziening; 
9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 
10. Ecologische hoofdstructuur; 
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde; 

Het voornemen raakt niet aan nationale ruimtelijke belangen. 

 

3.2.2  Ladder voor duurzame verstedelijking 

In het Bro (artikel 3.1.6 lid 2) is opgenomen dat een toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1. Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 
behoefte; 

2. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 
behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de 
betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 
herstructurering, transformatie of anderszins; 

3. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 
het bestaand stedelijke gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in 
hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen 
van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 
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Als hulpmiddel voor het toepassen van deze 'ladder voor duurzame verstedelijking' is door het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu een handreiking opgesteld. Deze handreiking gaat uit van het doorlopen van 
drie treden: 

1. Is er een regionale behoefte? Zo nee, stop de procedure of pas het plan zodanig aan dat het past bij 
de regionale behoefte; 

2. Zo ja, is (een deel) van de regionale behoefte op te vangen binnen het bestaande stedelijke gebied. Zo 
ja, voldoende gemotiveerd; 

3. Zo nee, zoek een locatie die multimodaal ontsloten is of kan worden voor de resterende regionale 
behoefte. 

 

In de eerste trede is opgenomen dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 
regionale behoefte. Er is geen ondergrens bepaald voor wat een ‘stedelijke ontwikkeling’ is. Op basis van 
jurisprudentie blijkt echter dat de bouw van twee woningen niet wordt gezien als een stedelijke 
ontwikkeling. Toetsing aan de ladder is in zoverre niet van toepassing op voorliggend plan. 

 

3.3  Provinciaal beleid 

3.3.1  Structuurvisie 2040 

De Structuurvisie is het ruimtelijk beleidskader van de provincie en geeft op hoofdlijnen het ruimtelijke 
beleid van de provincie weer. Het is een zelfbindend document. De Structuurvisie Noord-Holland 2040 is 
in 2010 vastgesteld door Provinciale Staten. In 2015 heeft de meest recente actualisatie plaatsgevonden. 

 

De provincie Noord-Holland zet de komende 30 jaar in op compacte, hoogwaardige en bereikbare steden 
omringd door aantrekkelijk recreatief groen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening gehouden te 
worden met de ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. De provincie wil 
steden optimaal benutten, landschappen open houden en ruimte bieden aan economie en woningbouw. 
Zij streeft naar verdere stedelijke verdichting en helpt gemeenten bij het optimaliseren van het gebruik 
van Bestaand Bebouwd Gebied (in de PRV d.d. 1 maart 2017 bestaand stedelijk gebied in plaats van 
Bestaand Bebouwd Gebied).  

 

3.3.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Bij de Structuurvisie hoort een Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), die de regels stelt waaraan 
bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen, beheersverordeningen en (tijdelijke) 
omgevingsvergunningen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan dienen te voldoen. In 
tegenstelling tot de Structuurvisie Noord-Holland 2040 is de verordening bindend. De PRV wordt 
regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving en/of provinciaal beleid. Voorliggend 
bestemmingsplan is getoetst aan de PRV zoals deze op 1 maart 2017 in werking is getreden. 

 

Artikel PRV Toetsingscriterium Conclusie 

Artikel 5c. 
Kleinschalige ontwikkeling 

Een bestemmingsplan staat geen 
kleinschalige ontwikkelingen 
buiten bestaand stedelijk gebied 
toe, tenzij deze ontwikkeling 
binnen een bestaand bouwblok 
dat al voorziet in een stedelijke 
functie plaatsvindt, of in geval dat 
het bestaand bebouwd oppervlak 
niet wordt vergroot.  
 
 
 

In aansluiting op de landelijke 
jurisprudentie wordt 
voorgenomen ontwikkeling niet 
gezien als stedelijke ontwikkeling 
als bedoeld in art. 1.1.1 van het 
Bro. De PRV sluit hier qua 
terminologie aan bij de Bro. Er is 
sprake van een kleinschalige 
ontwikkeling. 
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Artikel PRV Toetsingscriterium Conclusie 

De gedachte achter artikel 5c is 
dat voor kleinschalige 
ontwikkelingen, zoals enkele 
woningen, altijd ruimte is binnen 
BSG of binnen 
bestemmingsvlakken in het 
landelijk gebied waar al wordt 
voorzien in stedelijk functies. 

Het  plangebied kent in het 
geldend bestemmingsplan de 
bestemming 
'Groenvoorzieningen'. Het betreft 
een particulier perceel dat al is 
omringd door woningen. Het 
perceel kan het worden gezien als 
onderdeel van het bestaand 
stedenbouwkundig samenstel van 
bebouwing ten behoeve van het 
woonwijkje ter plaatse, en 
daarmee worden gerekend tot het 
bestaand stedelijk gebied. 
Verdichting van het bebouwde 
gebied is in stedenbouwkundig 
opzicht een logische ontwikkeling. 
 
De kleinschalige ontwikkeling is in 
lijn met artikel 5c binnen bestaand 
stedelijk gebied toelaatbaar. 

Artikel 8. 
Aardkundig waardevolle gebieden 

In de toelichting wordt 
aangegeven in hoeverre rekening 
wordt gehouden met de 
voorkomende bijzondere 
aardkundige waarden. 

De planlocatie ligt in een 
aardkundig waardevol gebied. In 
dit bestemmingsplan zijn de 
aardkundige waarden beschermd 
met een dubbelbestemming met 
passende planregel. 

 

Volgens het toetsingscriterium uit de verordening kan het plangebied worden gerekend tot het bestaand 
stedelijk gebied. Tevens is een dubbelbestemming in het plan opgenomen om de aardkundige waarden in 
het plangebied te beschermen. Hiermee voldoet de nieuwe ontwikkeling aan de uitgangspunten van het 
provinciaal beleid.  

 

3.3.3  Nationaal Landschap Laag Holland 

Het plangebied ligt in het Nationaal Landschap Laag Holland. Sinds 2012 zijn nationale landschappen 
geen rijksbeleid meer. Het beleid is niet expliciet overgedragen aan de decentrale overheden, waardoor het 
staat hen vrij staat het te continueren dan wel te wijzigen of te beëindigen. De provincie Noord-Holland 
heeft in haar Structuurvisie Noord-Holland 2040 opgenomen dat de provincie regie voert over het 
behoud, duurzaam beheer en waar mogelijk versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurlijke kernkwaliteiten van dit gebied.  

 

De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Laag Holland zijn: 

 Het behoud en de ontwikkeling van de openheid van het landschap; 

 Het behoud van de rijkdom aan weide- en moerasvogels; 

 Het behoud van het oude geometrische inrichtingspatroon in de droogmakerijen; 

 Het behoud van het veenpakket; 

 Het behoud van de middeleeuwse strokenverkavelingen en de historische watergangen in het 
veenweide gebied; 

 Het behoud van een groot aantal archeologische locaties; 

 Het behoud en de ontwikkeling van karakteristieke dijk- en lintdorpen. 
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Om deze kernkwaliteiten te kunnen behouden en ontwikkelen, voert de Provincie regie op de volgende 
doelen: 

 Het behoud en de ontwikkeling van de landbouw als economische drager van het open landschap; 

 Het verkrijgen van een robuust watersysteem met een goede waterkwaliteit; 

 Het bevorderen van de toegankelijkheid van het gebied voor recreatie en toerisme; 

 Een op de burger gerichte communicatie over het Nationaal Landschap. 
 

Bij de ontwikkeling van het bouwplan moet rekening worden gehouden met de doelstellingen voor het 
behoud van het nationaal landschap. Door het bestemmingsplan worden geen bepalende elementen van 
het Nationale Landschap Laag Holland verstoord. 

 

3.3.4  Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 

Conform de provinciale verordening dienen in het nieuwe bestemmingsplan voor deze ontwikkeling 
regels te worden opgenomen ten behoeve van het behoud of versterking van de  kernkwaliteiten van het 
Nationaal landschap zoals omschreven in de leidraad Landschap en Cultuurhistorie. De Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie richt zich op het behouden, versterken en ontwikkelen van de ruimtelijke 
kwaliteit van de te onderscheiden landschapstypen. Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is 
“ontwikkelen met behoud van identiteit en kwaliteit”. De ruimtelijke kwaliteit is omschreven aan de hand 
van de kernkwaliteiten van het landschap. De voornaamste kernkwaliteiten zijn: aardkundige waarden, 
archeologische waarden en tijdsdiepte (tezamen ‘ondergrond’), historische structuurlijnen, 
cultuurhistorische objecten, openheid (tezamen ‘Landschaps-DNA’) en ‘Dorps-DNA’. Per 
landschapstype wordt een ruimtelijke beleidsprofiel uitgezet. 

 

Broek in Waterland ligt in het veenpolderlandschap en wordt als wegdorp aangeduid in provinciale 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. 

 

Karakteristiek voor een wegdorp in de veenpolders is: 

 Lineaire bebouwing; 

 Opstrekkende verkaveling; 

 Waterrijke omgeving; 

 Langgerekt slotenpatroon; 

 Doorzichten vanaf de weg naar open landschap. 
 

Bij de ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met de belangrijke zichtlijnen, watergangen, 
verkavelingen en het open landschap. Het perceel is al omringd door woningen. Daarom verdwijnt er 
vanwege de ontwikkeling geen landschap of open doorzicht. De voorgestelde verkaveling sluit aan bij het 
landschap. 

 

3.4  Regionaal beleid 

3.4.1  Regiovisie Waterland 2040 

De regio Waterland heeft in 2009 de Regiovisie Waterland 2040 opgesteld. Het motto van de Regiovisie 
is: Vitaal met Karakter. De Regiovisie Waterland 2040 vormt de basis voor de gemeentelijke plannen die 
gemaakt gaan worden. Tevens wordt de visie gebruikt voor het inbrengen van de mening van de regio  
Waterland bij plannen van de Provincie Noord-Holland en die van de Metropoolregio Amsterdam. 
Volgens de visie dient de sociaal-economische vitaliteit van de kernen te worden bewaakt. Hieraan dient 
het  ruimtelijke beleid zoveel mogelijk bij te dragen, zonder het authentieke karakter van het landschap 
aan te tasten. Verder is er een "plus" nodig op het gebied van woningbouw ter 
bevordering/instandhouding van de vitaliteit van de kernen. Daarbij horen ook de locaties van 
Waterlands Wonen, die kwantitatief tot 2020 nog niet zijn ingevuld. Deze dienen na 2020 verder te 
worden ontwikkeld.  
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De woningbouw in het plangebied draagt bij aan de sociaal-economische vitaliteit van Broek in 
Waterland. Verdichting van het bebouwde gebied is in stedenbouwkundig opzicht een logische 
ontwikkeling. De toekomstvisie vormt geen belemmering ten aanzien van dit bouwplan. 

 

3.5  Gemeentelijk beleid 

3.5.1  Welstandsnota Waterland  

De gemeente Waterland heeft haar welstandsbeleid beschreven in de Welstandsnota Waterland 2013. In 
de Welstandsnota worden algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria onderscheiden. De algemene 
welstandscriteria gelden als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling. De gebiedsgerichte 
welstandscriteria worden gebruikt om te beoordelen hoe het bouwwerk past in zijn omgeving. 
(Ver)bouwplannen worden getoetst aan de Welstandsnota. 

 

Het plangebied valt in de Welstandsnota onder het 'Landelijk gebied'. Het landelijke gebied van de 
gemeente Waterland maakt deel uit van het Hollands-Utrechtse veenweidegebied en wordt gekenmerkt 
door een grote mate van openheid. De meeste gebouwen in het landelijke gebied maken deel uit van een 
lint. Karakteristiek zijn de stolpboerderijen op een erf, omgeven door bomen. Behalve de vele 
stolpboerderijen zijn ook vrijstaande woningen uit de jaren zestig veel voorkomend. 

 

Om in te spelen op de verwachte ontwikkelingen kan met een regulier welstandsniveau worden volstaan. 
Dit houdt in dat de basiskwaliteit van het gebied behouden moet blijven. Om te voorkomen dat in het 
landelijk gebied ongewenste nieuwbouw ontstaat (bijvoorbeeld catalogusbouw, boerderettes) mag het 
gebouw alleen vanuit de volgende invalshoeken worden ontworpen:  

 het ontwerp is in zijn geheel direct afgeleid van de stolpboerderij. Dit houdt in dat het gebouw aan de 
objectgerichte welstandscriteria voor stolpboerderijen voldoet. 

 het ontwerp is in zijn geheel niet van een stolp afgeleid, maar heeft bijzondere op de plek 
toegesneden eigen architectonische kwaliteiten, afgeleid van gebiedseigen kenmerken.  

 

Daarbij is het van belang dat de streekeigen landelijke architectuur wordt beschermd, opdat de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden niet verloren gaan. En dat voor het gebied 
wezensvreemde gebouwen of elementen (bijvoorbeeld wolfseinden) worden voorkomen. 

Het gemeentelijk welstandsbeleid heeft zijn vertaling gekregen in dit bestemmingsplan. Daarmee voldoet 
dit bestemmingsplan aan het gemeentelijk beleid.  

 

3.5.2  Woonvisie Waterland 2020 

Op 23 december 2015 is de Woonvisie Waterland 2020 vastgesteld.  Het gaat om een brede visie op het 
wonen met beleidskaders en een uitvoeringsagenda. Het is een visie voor de middellange termijn, die 
rekening houdt met actuele regelgeving en gebaseerd is op feitelijke en toekomstige ontwikkelingen op de 
woningmarkt. De gemeente wil prestatieafspraken maken met de corporaties. Woonbeleid, zoals deze 
woonvisie, is daardoor een voorwaarde. Deze woonvisie vormt dan ook de basis voor een bod van de 
corporaties en is daarmee het startpunt voor het maken van afspraken met de in de gemeente werkzame 
corporaties en de huurdersorganisaties. Opgaven waar de gemeente onder meer voor staat zijn de 
groeiende woningbehoefte, de veranderende vraag naar woningen en het vergroten van de doorstroming 
en de kwaliteit van de woningvoorraad in het kader van duurzaamheid.  
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De gemeente geeft aan tegemoet te willen komen aan de natuurlijke groei van de gemeente en kernen, 
door het selectief toevoegen van nieuwe woningen. De verwachtte groei van de woningbehoefte zou 
idealiter leiden tot een uitbreiding van de woningvoorraad met circa 50-80 woningen per jaar. Waterland 
wil echter groeien met behoud van kwaliteit. Hierin speelt het groene karakter van de gemeente een 
hoofdrol. Dit stelt grenzen aan de groei. In de woonvisie wordt uitgegaan van een plancapaciteit van 500 
woningen tot 2040, hoofdzakelijk uitbreidingen. Toekomstige locaties moeten bij voorkeur binnen 
bestaand stedelijk gebied (zoals omschreven in de Provinciale Ruimtelijke Verordening) worden gezocht.  

 

Met de realisatie van de twee woningen wordt voorzien in de natuurlijke groei van de kern Broek in 
Waterland. Het perceel ligt in een groeiend woonwijkje en wordt al omringt door woningen. Hierdoor 
verdwijnt er geen landschap of open doorzicht. De ontwikkeling sluit aan bij het uitgangspunt van de 
gemeente om te groeien met behoud van kwaliteit.  

 

3.5.3  Nota Grondbeleid Gemeente Waterland 2016 

De Nota Grondbeleid Gemeente Waterland 2016 geeft de kaders waarbinnen het college van 
burgemeester en wethouders het grondbeleid uitvoert. Het doel van het te voeren grondbeleid van de 
gemeente Waterland is het bevorderen van het gewenste ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit en het 
bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten. Dit doel kan (mede) worden 
bereikt door het meewerken aan ruimtelijke plannen van derden. Bij ruimtelijke plannen van derden 
waarbij een planologische maatregel moet worden genomen en vanuit de Wro de verplichting bestaat om 
de kosten van gemeentelijke grondexploitatie te verhalen, wordt gewerkt met exploitatieovereenkomsten 
en -plannen. In paragraaf 6.4 wordt hier nader op ingegaan. 

 

3.5.4  Duurzaamheidsagenda 

De gemeente heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat in 2050 alleen energie 
van hernieuwbare bronnen (zon, wind, biomassa, aardwarmte) wordt gebruikt, voor alle gebouwen 
(woningen, kantoren, bedrijfspanden) en voor het verkeer en vervoer op het grondgebied van de 
gemeente Waterland. Om dit te bereiken zet de gemeente sterk in op duurzaamheid, echter, met oog voor 
de kenmerkende waarden binnen de gemeente. De gemeente streeft naar een duurzame ontwikkeling van 
het kenmerkende (water)landschap en de mooie stads- en dorpsgezichten. De ontwikkelende partij 
beoogt duurzame woningen te realiseren of te laten realiseren. 

 

3.5.5  Nota integrale handhaving 2016-2020 

Het handhavingsbeleid van de gemeente is vastgelegd in de Nota integrale handhaving 2016-2020. Deze 
nota geeft het kader en de strategie voor de uitvoering van toezicht en handhaving op het gebied van 
onder meer bouwen, ruimtelijke ordening, brandpreventie, openbare buitenruimte voor de jaren 
2016-2020. De handhaving richt zich in brede zin op 'het doen naleven van regelgeving'. Het 
handhavingsbeleid is van toepassing op de planologische regelingen voortvloeiend uit dit 
bestemmingsplan.  

 

3.5.6  Groenvisie 2016 

De gemeente Waterland heeft een groen en landelijk karakter. Om de bestaande en potentiële waarden 
van het groen te behouden en in de toekomst verder te ontwikkelen is in 2008 de Groenvisie 2016 
vastgesteld. Deze visie biedt aanknopingspunten voor de groene ontwikkelingen binnen de gemeente en 
vormt de basis voor het beheer. Het perceel maakt geen deel uit van waardevolle groenelementen zoals 
beschreven in de Groenvisie 2016. 
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3.5.7  Omgevingsvisie Waterland 2030 

De gemeente Waterland beschikt over een prachtig en waardevol gebied met kleine historische kernen. 
Het is belangrijk dat veranderingen hieraan bijdragen. De gemeente Waterland heeft daarom de koers van 
het ruimtelijk beleid tot 2030 vastgelegd in een omgevingsvisie. De omgevingsvisie geeft niet alleen 
richting aan ruimtelijke ontwikkelingen in de komende jaren, maar ook een visie op de manier waarop 
wordt omgegaan met nieuwe ruimtelijke initiatieven. De omgevingsvisie is hierdoor onder meer belangrijk 
voor plannen die niet kunnen worden gerealiseerd op basis van een bestemmingsplan.  

 

De gemeente stelt zich bij nieuwe ruimtelijke initiatieven steeds de vraag “Hoe kan deze ontwikkeling de 
kernprincipes van de gemeente versterken?” en “Hoe kan deze ontwikkeling worden gecombineerd met 
initiatieven van andere partijen zodat meerwaarde ontstaat?” 

 

De kernprincipes zijn: 

 vertrek vanuit historie, landschap en natuur; 

 wees groot in kleinschaligheid; 

 houd de stad op afstand maar versterk de verbindingen; 

 ga voor duurzaam; 

 beleef en respecteer het water. 
 

De Omgevingsvisie Waterland 2030 is op 9 maart 2017 vastgesteld. Op 24 maart 2017 is de 
omgevingsvisie in werking getreden. 

 

3.6  Conclusie 

Uit bovenstaand blijkt dat het rijks-, provinciaal-, regionaal en gemeentelijk beleid geen belemmering 
vormen voor de realisatie van twee woningen op de planlocatie. 
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Hoofdstuk 4  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

 

4.1  Inleiding 

Voor het plangebied en omgeving kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of voorwaarden een rol spelen. 
Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In de 
volgende paragrafen zijn de randvoorwaarden die voortvloeien uit de milieu- en omgevingsaspecten 
beschreven.  

 

4.2  Ecologie 

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden 
uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en 
faunawet (Ffw), een Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) of een 
analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van 
bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 4 augustus 2016 bezocht door een 
ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De inventarisatie is gerapporteerd in de memo zoals opgenomen in 
Bijlage 1 Ecologische inventarisatie . 

 

Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat een Voortoets in het kader van de Nbw 1998 of een 
analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is.  

 

Ten aanzien van de soortenbescherming op grond van de Ffw is er een onvoldoende beeld ontstaan over 
het voorkomen van noordse woelmuis en waterspitsmuis. Er is nader onderzoek nodig om het 
voorkomen van deze soorten aan te tonen, dan wel uit te sluiten. Ook het voorkomen van bittervoorn en 
kleine modderkruiper kan niet worden uitgesloten in de watergangen rond het plangebied. Om meer 
duidelijkheid te krijgen over het voorkomen van genoemde vissen wordt geadviseerd om in het najaar 
nogmaals een schepnetinventarisatie uit te voeren.  

 

Verder wordt geadviseerd om vestiging van rugstreeppad tijdens de uitvoering van de plannen te 
voorkomen en om het opgeslagen riet voor de overwinteringsperiode van ringslang te verwijderen. En 
dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels.  

 

De soorten waarover een onvoldoende beeld bestaat over het voorkomen in het plangebied komen voor 
in of op de oevers van de watergangen langs het plangebied. De watergangen maken geen deel uit van het 
plangebied. Wanneer ook de oevers onaangetast blijven, is een onderzoek naar de muizensoorten en de 
vissen niet nodig. Om te borgen dat de oever niet wordt aangetast is een beschermingsregime in dit 
bestemmingsplan opgenomen. Over een strook van 2 meter vanaf het water is de aanduiding 'oever' 
opgenomen. Ter plaatse mogen geen werken en bouwwerken worden uitgevoerd (tenzij een ecologisch 
onderzoek heeft aangetoond dat de soorten hier niet zitten). Met deze regeling worden eventueel in het 
plangebied voorkomende beschermde soorten niet door de ontwikkelingen in hun voortbestaan bedreigd. 

 

Wetswijziging 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Hiermee zijn de Ffw en Nbw 
1998 herzien. De bovengenoemde bittervoorn en kleine modderkruiper zijn onder deze wet in 
Noord-Holland niet langer beschermd. De overige bevindingen en getrokken conclusies in bovenstaande 
wijzigen hier niet door. Het plan is derhalve op het gebied van ecologie nog steeds uitvoerbaar. 
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4.3  Cultuurhistorie en archeologie 

In de Structuurvisie Noord-Holland is Waterland aangewezen als een van de gebieden die waardevolle 
archeologische vindplaatsen kennen. Het archeologische beleid van de gemeente Waterland is vastgelegd 
in de ‘Archeologienota Waterland 2011’. In deze nota wordt verwoord hoe het behoud van 
archeologische waarden of het onderzoek daarnaar zeker worden gesteld. Volgens de archeologienota ligt 
het plangebied in een gebied, waar archeologisch onderzoek is vereist bij plangebieden vanaf 2.500 m2 en 
een bodemverstoring dieper dan 0,40 meter. Het plangebied heeft een oppervlakte van minder dan 1.400 
m2. Ingrepen van een grotere omvang zijn dan ook niet aan de orde. Voorafgaand aan de vaststelling van 
het bestemmingsplan hoeft dan ook geen archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Om het 
behoud van archeologische waarden ook bij toekomstige ontwikkelingen te borgen, is de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' in het bestemmingsplan opgenomen. 

 

Voor het behoud van cultuurhistorische waarden in het plangebied is de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie van de Provincie Noord-Holland gevolgd. Dit is opgenomen in paragraaf 3.3.4. 

 

4.4  Water 

Ruimtelijke ontwikkelingen mogen geen negatieve invloed hebben op het watersysteem in een peilgebied. 
Hiervoor is de uitvoering een watertoets verplicht. Het is van belang om in een vroeg stadium met het 
waterschap te overleggen over de precieze invulling van de watertoets. Het plangebied ligt in het 
beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op 19 juli 2016 is middels de 
digitale watertoets een wateradvies aangevraagd. Op basis van de plangegevens is bepaald dat het plan een 
beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. De beperkte invloed kan worden ondervangen met 
standaard maatregelen, die de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg staan. Het 
wateradvies is opgenomen in Bijlage 2 Watertoets.  

 

4.5  Milieuzonering 

In de buurt van de planontwikkeling bevindt zich geen bedrijvigheid. Het plangebied wordt omringd door 
woningen en agrarische cultuurgrond. De agrarische cultuurgrond wordt gebruikt voor veehouderij. 
Akker- en vollegrondstuinbouw, fruitteelt, sierteelt en wisselteelt van bloembollen is ter plaatse niet 
toegestaan. Hierdoor is er geen sprake van een spuitzone voor gewasbescherming, die het woon- en 
leefklimaat ter plaatse kan beïnvloeden. De planlocatie bevindt zich daarmee buiten de invloedssfeer van 
bedrijfshinder. Met het plan worden geen bedrijfsactiviteiten mogelijk gemaakt. Bedrijfshinder vanuit het 
planvoornemen op de omgeving is hierdoor ook niet aan de orde. Vanuit het aspect milieuzonering zijn 
er geen belemmeringen voor dit plan. 

 

4.6  Bodem 

De bestemming van de te ontwikkelen locatie zal worden veranderd van 'Groenvoorzieningen' naar 
'Wonen'. Wonen is een hindergevoelige functie als het gaat om de kwaliteit van de bodem. Het 
bestemmen van gronden met een verminderde bodemkwaliteit voor een gevoelige functie moet in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening in beginsel worden voorkomen. Om de geschiktheid van de 
bodem voor de functie wonen in kaart te brengen is in het plangebied een verkennend bodemonderzoek 
(d.d. 30 juni 2016) uitgevoerd door Landview BV (zie Bijlage 3 Bodemonderzoek).  
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In het onderzoek zijn licht verhoogde gehalten van verontreinigende stoffen in de grond en het 
grondwater aangetroffen. De aangetroffen verhogingen zijn echter dusdanig gering, dat voor het instellen 
van vervolg onderzoek geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaat, op basis van het onderzoek, 
geen risico voor de volksgezondheid bij het gebruik van de gronden voor wonen met tuin. 
Geconcludeerd kan worden dat de bodem van voldoende kwaliteit is voor de met dit plan beoogde 
woonfunctie.  

 

4.7  Geluid 

Het plangebied ligt binnen de geluidszone van Burgemeester Peereboomweg. Omdat met voorliggend 
bestemmingsplan een gevoelige bestemming (wonen) mogelijk wordt gemaakt is akoestisch onderzoek 
naar wegverkeerslawaai vanwege de Burg. Peereboomweg nodig. Door BügelHajema Adviseurs is 
onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de te realiseren 
woningen aan de Molengouw 60-62, d.d. 8 augustus 2016. Dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 4 
Akoestisch onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwbouwlocatie buiten de 48 dB geluidcontour 
ligt. Uit het oogpunt van zowel de Wet geluidhinder als van een goede ruimtelijke ordening bestaat er 
derhalve geen bezwaar tegen de realisatie van de woningen wat betreft het aspect geluid. 

 

4.8  Luchtkwaliteit 

Op grond van de Wet milieubeheer is geen onderzoek naar de luchtkwaliteit noodzakelijk, omdat het 
planvoornemen 'niet in betekenende mate' (NIBM) van invloed is. Op grond van de Regeling niet in 
betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn onder meer projecten die minder dan 3% van de 
(toekomstige) grenswaarde voor NO2 of PM10 bijdragen, wat overeenkomt met 1,2 µg/m3 vrijgesteld van 
toetsing. PM10 en PM2,5 zijn sterk gerelateerd, aangezien PM2,5 onderdeel uitmaakt van de emissie van 
PM10. Als aan PM10 wordt voldaan, mag daarom worden aangenomen dat ook de grenswaarde van PM2,5 
niet wordt overschreden. Voor een aantal categorieën projecten in de regeling NIBM is de 3% grens 
omgezet in getalsmatige grenzen. Een van de categorieën is woningbouw tot 1500 woningen netto met 1 
ontsluitingsweg. Voor deze categorie kan toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit 
achterwegen blijven. De ontwikkeling van twee woningen valt binnen de categorie “niet in betekenende 
mate”. Toetsing aan de grenswaarden is voor dit plan dan ook niet noodzakelijk. 

 

4.9  Externe veiligheid 

In het kader van ruimtelijke procedures conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient het aspect 
externe veiligheid in acht te worden genomen. Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's 
voor de woon- en leefomgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, 
aardgas of LPG. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen (bedrijven) 
waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan 
plaatsvinden over weg, water en spoor en door buisleidingen. Het beleid is er op gericht te voorkomen 
dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Dit is verankerd 
in diverse wet- en regelgeving, zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe 
veiligheid buisleidingen (Bevb), Besluit externe veiligheid transportroutes en het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). 

 

Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, wegen en 
hoofdgasleidingen. Ook vindt er in de omgeving van het plangebied geen transport van gevaarlijke 
stoffen plaats. Gevaar (externe veiligheid) vormt geen belemmering voor dit plan. 
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4.10  Verkeer en parkeren 

Voor een ruimtelijk plan geldt dat de verkeerseffecten die optreden als gevolg van een planvoornemen in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten worden onderbouwd. De nadruk ligt daarbij op de 
effecten van de ontwikkeling op de verkeersafwikkeling en parkeren (bereikbaarheid), de 
verkeersveiligheid en de verkeershinder (leefbaarheid). 

 
Woningbouw leidt tot een toename van de verkeersgeneratie. Het gaat hierbij om een toename van het 
aantal motorvoertuigbewegingen van en naar het plangebied. Gemiddeld genomen kan worden uitgegaan 
van een toename van 7 motorvoertuigbewegingen per woning per etmaal. In het plangebied worden twee 
woningen gerealiseerd. Dit leidt tot een toename van  14 verkeersbewegingen per etmaal van en naar het 
plangebied. Ervan uitgaande dat 85% van het aantal verkeersbewegingen overdag plaatsvindt (tussen 7.00 
uur en 19.00 uur), betekent dit een verkeersgeneratie van 1 motorvoertuig per uur. Dit wordt  acceptabel 
geacht; het plan heeft geen negatief effect op een goede leefomgeving. 
 

Vanwege de woningbouw neemt ook de parkeerbehoefte in het plangebied toe. De locatie is volgens de 
CROW/CBS weinig stedelijk (rest bebouwde kom). De parkeerbehoefte voor vrijstaande woningen  
bedraagt hier 2,3 parkeerplaatsen per woning. Voor parkeerplaatsen die niet openbaar toegankelijk zijn 
geldt een weging van 0,8. Dit betekent dat 2,3 x 0,8 = 1,8 parkeerplaats per woning moet worden 
gerealiseerd. Hiermee wordt voorzien door 2 parkeerplaatsen per woning te realiseren. Parkeren dient 
plaats te vinden op eigen erf. Om de realisatie van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te 
waarborgen, is hiervoor in de planregels een bepaling opgenomen.  

 
Uit oogpunt van verkeerseffecten wordt voorliggend bestemmingsplan maatschappelijk aanvaardbaar 
geacht. 

 

4.11  Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

De m.e.r.-beoordeling houdt in dat nagegaan moet worden of er activiteiten plaatsvinden die negatieve 
effecten op het milieu kunnen hebben. De grondslag hiervoor is enerzijds het Besluit m.e.r. en anderzijds 
de hiervoor beschreven milieuonderzoeken. Op de beoogde woningbouw is de drempelwaarde voor 
stedelijke ontwikkeling uit bijlage D van het Besluit m.e.r. van toepassing.  

 

D 11.2 De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 
bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

 

Deze drempelwaarde wordt niet overschreden. Hierdoor kan worden aangenomen dat de milieueffecten 
van de voorgenomen ontwikkeling in de voorgaande paragrafen reeds voldoende zijn onderzocht. Op 
basis van de resultaten van deze onderzoeken worden geen onaanvaardbare milieueffecten verwacht. De 
uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door onaanvaardbare milieueffecten 
belemmerd.  
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Hoofdstuk 5  JURIDISCHE VORMGEVING 

 

5.1  Algemeen 

In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie in het plangebied 
aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en omgevingsaspecten en het beleid. In dit 
hoofdstuk worden de opgenomen bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven. Het 
bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die 
op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op dezelfde manier worden verbeeld. De regels van dit 
bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze standaarden. Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en 
bebouwingsbepalingen van de gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een 
verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in 
de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Het Bro bepaalt dat een 
bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting. Deze toelichting heeft echter geen juridische status, 
maar is wel belangrijk als het gaat om de onderbouwing van hetgeen in het bestemmingsplan is geregeld 
en om de uitleg daarvan. 

 

5.2  Toelichting op de bestemmingen 

5.2.1  Wonen 

De kavels in het plangebied hebben de bestemming 'Wonen'. In het opgenomen bouwvlak zijn maximaal 
twee woningen mogelijk. De maximale goot- en bouwhoogte zijn in de regels verwoord. Om ervoor zorg 
te dragen dat geen tweedelijnsbebouwing ontstaat, is in de regels opgenomen dat met de voorgevel in de 
richting van de weg moet worden gebouwd. De woonfunctie mag bij recht worden gecombineerd met de 
uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep. Hierbij gaat het specifiek om het gebruik van gedeelten 
van bebouwing als kantoor- en praktijkruimte. Om geen afbreuk te doen aan het karakter van de 
woonbestemming mag dit gebruik slechts plaatsvinden voor zover de woonfunctie gehandhaafd blijft, het 
vloeroppervlak van de kantoor- en praktijkruimte niet groter is dan 30% van het gebouw en bijbehorende 
bouwwerken en de parkeerdruk wordt opgevangen op eigen terrein. Kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten vallen niet van rechtswege binnen de bestemming, maar hiervan kan worden afgeweken met 
een omgevingsvergunning. Deze afwijkingsmogelijkheid is van toepassing op bedrijfsactiviteiten die vallen 
onder categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.  

 

De aanduiding 'oever' heeft betrekking op een strook van 2 meter breed langs de oeverstrook. Ter plaatse 
mogen geen grondroerende werkzaamheden en bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij een 
ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat zich hier geen beschermde diersoorten bevinden. 

 

Achtergrondinformatie 

 Verwijzing naar Hoofdstuk 1 INLEIDING  

 Verwijzing naar Hoofdstuk 2 PLANBESCHRIJVING 

 Verwijzing naar Hoofdstuk 3 BELEIDSKADER 

 Verwijzing naar Hoofdstuk 4 MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

 Verwijzing naar Hoofdstuk 6 UITVOERBAARHEID 
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5.2.2  Waarde - Aardkundig 

De provincie Noord-Holland heeft in de structuurvisie en de verordening een aantal aardkundig 
waardevolle gebieden aangewezen. Deze hebben de dubbelbestemming 'Waarde - Aardkundig'. Ter 
bescherming van deze waarde, is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen. Voor bepaalde werken en 
werkzaamheden moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit betreft het aanleggen en 
dempen van sloten, ontgrondingen en andere ingrijpende wijzigingen in de bodemstructuur. Deze 
vergunning wordt slechts verleend als het gaat om werkzaamheden die geen onevenredige afbreuk doen 
aan de aardkundige waarden binnen de dubbelbestemming. 

 

Achtergrondinformatie 

 Verwijzing naar Hoofdstuk 1 INLEIDING  

 Verwijzing naar Hoofdstuk 2 PLANBESCHRIJVING 

 Verwijzing naar Hoofdstuk 3 BELEIDSKADER 

 Verwijzing naar Hoofdstuk 4 MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

 Verwijzing naar Hoofdstuk 6 UITVOERBAARHEID 

 

5.2.3  Waarde - Archeologie 4 

Archeologisch erfgoed bestaat uit resten van menselijke activiteiten uit het verleden, die (veelal) 
ondergronds bewaard zijn gebleven. Dit kunnen resten van bouwwerken zijn, maar ook resten van 
gebruiksvoorwerpen, begravingen en agrarische activiteiten. Deze resten vertellen over de geschiedenis 
van Waterland, de mensen die er woonden en hun gebruiken en leefwijzen. Daarmee zijn deze resten een 
belangrijke bron van informatie. In het kader hiervan is de gemeente Waterland in de Archeologienota 
Waterland 2011 verdeeld in een aantal archeologische categorieën. Het plangebied valt onder de vierde 
categorie wat inhoudt dat bij een planomvang vanaf 2500 m² met een diepte van 40 centimeter onder het 
maaiveld rekening moet worden gehouden met archeologie. Om dit juridisch vorm te geven heeft het 
plangebied de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' gekregen. Deze bestemming regelt dat voor 
grondroerende werkzaamheden een omgevingsvergunning voor het bouwen moet worden aangevraagd 
indien deze de eerder genoemde oppervlakte- en dieptemaat overschrijden. Hiermee wordt het behoud 
van eventueel aanwezige archeologische waarden in het gebied geborgd.  

 

Achtergrondinformatie 

 Verwijzing naar Hoofdstuk 1 INLEIDING  

 Verwijzing naar Hoofdstuk 2 PLANBESCHRIJVING 
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Hoofdstuk 6  UITVOERBAARHEID 

 

6.1  Inleiding 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. 
Onderdeel hiervan is de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid. Ook wordt er in dit 
hoofdstuk aandacht besteed aan het aspect grondexploitatie.  

 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan doorloopt een uitgebreide procedure. Tijdens deze procedure zijn er verschillende 
momenten waarop burgers en belanghebbenden hun mening op het plan kenbaar kunnen maken. 
Hieronder volgt een nadere toelichting. 

 

Voorbereidingsfase 

Het bestemmingsplan is in de voorbereidingsfase voorgelegd aan de betrokken diensten en instanties als 
bedoeld in het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

In het kader van het vooroverleg is van de Provincie Noord-Holland op 14 februari 2017 een 
overlegreactie op het plan ontvangen. Hierin geven zij aan in te kunnen stemmen met het 
planvoornemen. Voor het overige zijn geen reacties op het voorontwerpbestemmingsplan 
binnengekomen. 

 

Ontwerpfase 

Het ontwerpbestemmingsplan doorloopt vervolgens de in de Wro opgenomen formele 
bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter 
inzage wordt gelegd. Tijdens deze periode wordt een ieder de gelegenheid geboden tot het indienen van 
zienswijzen. 

 

Vaststellingsfase 

Ten aanzien van de ingekomen zienswijzen wordt een standpunt bepaald in de zienswijzennota. Wanneer 
hier aanleiding toe is, wordt het resultaat van de zienswijzennota verwerkt in het vast te stellen 
bestemmingsplan. De indieners van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte gesteld. Tot slot is tegen 
de vaststelling van het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

 

6.3  Economische uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan is een op ontwikkeling gericht plan. De kosten komen voor rekening van de 
particuliere ontwikkelaar. De economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is daarmee 
gewaarborgd.  
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6.4  Grondexploitatie 

Met de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het verhalen van kosten, indien sprake is van 
bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Hierbij valt te denken aan kosten voor het bouw- en 
woonrijp maken van de gronden en kosten voor het bestemmingsplan. Daarnaast hebben gemeenten 
sturingsmogelijkheden, omdat in het geval van grondexploitatie door derden diverse eisen en regels 
gesteld kunnen worden.  

 

Voorliggend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor de realisatie van een bouwplan zoals bedoeld in 
artikel 6.2.1. Voor het plan dient op grond hiervan een exploitatieplan opgesteld te worden, tenzij het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd. De gemeente heeft met de initiatiefnemer een 
exploitatieovereenkomst gesloten, waarin tevens het planschadeverhaal is geregeld. Het opstellen van een 
grondexploitatieplan is hierdoor niet langer noodzakelijk. Het kostenverhaal is anderszins verzekerd. 

 

=== 
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Bijlagen bij toelichting 

petra
Tekstvak
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Bijlage 1  Ecologische inventarisatie 

petra
Tekstvak



 

 

 
 

 

 

Memo 
  

Opdrachtgever: Gemeente Waterland projectnummer: 260.00.01.05.00 

  

Onderwerp: Ecologische inventarisatie Molengouw 60-62 te Broek in Waterland 

Datum: 13-09-2016 

 

K A D E R  

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden 

uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en 

faunawet (Ffw), een Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) of 

een analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. 

Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 4 augus-

tus 2016 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. 

 

 
P l a n g e b i e d  b e z i e n  v a n a f  d e  w e s t r a n d  r i c h t i n g  h e t  n o o r d o o s t e n  
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O N D E R ZO E K S G E B I E D  

Het plangebied bestaat uit een onbebouwd perceel aan de uiterste oostrand van Broek in Water-

land. Het plangebied bestaat uit een rietruigte en wordt aan de noord- en oostzijde omgeven door 

watergangen, terwijl het plangebied aan de westzijde grenst aan de straat Molengouw. Het per-

ceel ligt ingeklemd tussen bebouwing ten westen, noorden en zuiden van het plangebied. Ten oos-

ten van het plangebied liggen agrarisch beheerde graslandpercelen. In het plangebied is geen op-

gaande begroeiing aanwezig. Wel zijn in een klein deel van het plangebied bundels riet opgesla-

gen.  

De plannen bestaan uit de realisatie van een woning in het plangebied. Ten behoeve van de plan-

nen zal vegetatie verwijderd worden en de bodem vergraven worden. Mogelijk vinden ook werk-

zaamheden plaats aan de oevers van de watergangen.  

 

S O O R T B E S C HE R M I N G  

F L O R A -  E N  F A U NA W ET  

Achter de Ffw staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende beschermde dieren en 

planten en hun leefomgeving. 

Beschermde soorten worden opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en diersoor-

ten’. De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en faunawet van 23 februari 

2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van planten- en diersoorten, hierna te 

noemen: licht beschermd, middelzwaar beschermd en streng beschermd. De inheemse vogelsoor-

ten hebben een afwijkend beschermingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als strenge 

beschermingsregime. 

 

I N VE N T A R I S A T I E  

Ten aanzien van de aanwezigheid van beschermde soorten is, naast het afgelegde veldbezoek, via 

Quickscanhulp.nl
1
 soortinformatie uit de Nationale Database Flora en Fauna

2
 opgevraagd (© NDFF - 

Quickscanhulp.nl 26-07-2016 14:48:25). Hieruit blijkt dat uit de omgeving van het plangebied di-

verse waarnemingen van zwaarder beschermde planten- en diersoorten bekend zijn. Onderstaand 

wordt (indien van toepassing) nader ingegaan op deze en andere soort(groep)en. 

 

De vegetatie in het plangebied bestaat uit een licht vochtige ruigte met onder meer akkerdistel, 

bijvoet, haagwinde, harig wilgenroosje, koninginnenkruid, riet, ruw beemdgras en vogelwikke. De 

oevers van de watergangen zijn begroeid met riet, liesgras en grote lisdodde, terwijl in de water-

                                                   
1 Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is 

daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het plange-

bied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in rela-

tie tot het plangebied zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen ge-

bruikt. 
2 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De 

NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend ge-

valideerde gegevens. Informatie is te vinden op www.natuurloket.nl. 

http://natuurloket.nl/diensten/abonnement
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gangen een rijke watervegetatie aanwezig is met soorten als bultkroos, grof hoornblad, kikker-

beet, klein kroos en smalle waterpest. In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten 

aangetroffen. Deze worden ook niet in het plangebied verwacht door het ontbreken van geschikt 

biotoop.  

 

In het plangebied is geen bebouwing of opgaande begroeiing aanwezig. Daarom kunnen vleermuis-

verblijfplaatsen worden uitgesloten. Het plangebied vormt mogelijk wel onderdeel van het foera-

geergebied van in de omgeving verblijvende vleermuizen. Te verwachten zijn soorten als gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger, die ook uit de directe omgeving van het plangebied bekend zijn 

(Quickscanhulp.nl). Er zijn geen lijnvormige structuren in het plangebied aanwezig die kunnen 

duiden op de aanwezigheid van een vliegroute van vleermuizen.  

Vochtige ruigtes vormen geschikt leefgebied voor de zwaar beschermde soorten noordse woelmuis 

en waterspitsmuis, die ook uit de omgeving van het plangebied bekend zijn (Quickscanhulp.nl, 

telmee.nl, Hoogeboom et al. 2014
3
, Van Straten 2013

4
). Het voorkomen van deze soorten in het 

plangebied kan daarom niet worden uitgesloten. Andere zwaarder beschermde grondgebonden 

zoogdieren worden niet in het plangebied verwacht vanwege het ontbreken van geschikt biotoop. 

Wel zijn enkele algemene en licht beschermde soorten te verwachten zoals bunzing, bosmuis, bos-

spitsmuis, dwergmuis, en woelrat.  

 

Nesten van vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen kunnen door het ontbreken van bebou-

wing en opgaande begroeiing in het plangebied worden uitgesloten. Het plangebied vormt matig 

geschikt  foerageergebied voor een soort als ransuil, die uit de omgeving van het plangebied be-

kend is (Quickscanhulp.nl).  

In het plangebied is geschikt broedbiotoop aanwezig voor algemene vogelsoorten. Zo zijn in een 

watergang krakeenden met jongen aangetroffen. Daarnaast zijn in de watergangen soorten als 

meerkoet en wilde eend te verwachten. In de rietruigte kunnen soorten als rietgors en rietzanger 

tot broeden komen.  

 

Zwaarder beschermde amfibieënsoorten als rugstreeppad worden niet in het plangebied verwacht 

door het ontbreken van geschikt biotoop. Wel kan bij werkzaamheden in het kader van deze plan-

nen geschikt leefgebied voor rugstreeppad ontstaan, die uit de directe omgeving van het plange-

bied bekend is (Quickscanhulp.nl). 

Verder zijn enkele algemene en licht beschermde amfibieën waargenomen of te verwachten. Zo 

zijn tijdens het veldbezoek bastaardkikkers op de oever van de watergangen aangetroffen en zijn 

larven van de kleine watersalamander gevangen bij een schepnetbemonstering van de watergan-

gen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat gewone pad in het plangebied voorkomt. 

 

                                                   
3 Hoogeboom, D.M., F. Visbeen, J. Wondergem, W. Ruitenbeek (2014) Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren. 

Landschap Noord-Holland, Heiloo & Noordhollandse Zoogdier Studiegroep (NOZOS), Alkmaar. 
4 Van Straten, M. (2013) Fietspad Broek in Waterland – Inventarisatie naar kleine zoogdieren met inloopvallen. Van 

der Goes & Groot Advies. 
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Het voorkomen van de streng beschermde ringslang is bekend uit de omgeving van het plangebied 

(Quickscanhulp.nl). Het opgeslagen riet vormt een potentiële overwinteringsplek voor ringslang. 

Het plangebied zou daarnaast incidenteel bezocht kunnen worden door foeragerende ringslangen. 

Andere reptielensoorten zijn niet bekend uit de omgeving van het plangebied en worden ook niet 

verwacht door het ontbreken van geschikt biotoop. 

 

De watergangen om het plangebied vormen potentieel leefgebied voor de middelzwaar bescherm-

de vissoort kleine modderkruiper en in mindere mate ook voor de streng beschermde vissoort bit-

tervoorn, soorten die uit de omgeving van het plangebied bekend zijn (Quickscanhulp.nl, Herder et 

al. 2012
5
). Tijdens het veldbezoek is daarom een schepnetbemonstering van de watergangen rond-

om het plangebied uitgevoerd. Hierbij zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen. Ook zijn 

geen zoetwatermosselen aangetroffen, die van belang zijn voor de voortplanting van bittervoorn. 

Ten tijde van de inventarisatie was echter zeer veel onderwatervegetatie aanwezig, wat het aan-

tonen van bittervoorn en kleine modderkruiper bemoeilijkt. Het voorkomen van deze soorten kan 

daarom niet met zekerheid worden uitgesloten. Wel zijn bij de schepnetinventarisatie tiendoorni-

ge stekelbaarzen gevangen.  

 

Beschermde soorten van de soortgroep ongewervelden worden niet in het plangebied verwacht 

vanwege het ontbreken van waarnemingen uit de omgeving van het plangebied en het ontbreken 

van geschikt  biotoop. Wel is tijdens het veldbezoek de onbeschermde dagvlindersoort argusvlin-

der, die recentelijk uit grote delen van Nederland is verdwenen, in het plangebied aangetroffen. 

 

T O E T S I N G  

Naar aanleiding van de plannen verandert het foerageergebied van vleermuizen, maar het gebied 

zal na uitvoering van de plannen naar verwachting niet volledig ongeschikt worden voor vleermui-

zen. Bovendien is in de omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief foerageergebied 

aanwezig met opgaande groenstructuren, ruigtes en watergangen. Daarom worden negatieve ef-

fecten op in de omgeving van het plangebied verblijvende vleermuizen niet verwacht. 

 

Er is een onvoldoende beeld ontstaan over het voorkomen van noordse woelmuis en waterspitsmuis 

in het plangebied. Daarom is nader onderzoek nodig om het voorkomen van deze soorten aan te 

tonen dan wel uit te sluiten. Dit onderzoek wordt bij voorkeur in de periode augustus-oktober uit-

gevoerd. Onderzoek in een andere periode van het jaar vraagt namelijk een grotere onderzoeksin-

spanning. 

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen van enkele licht beschermde zoogdier-

soorten worden verstoord en/of vernietigd (artikel 9 Ffw). Ook kunnen hierbij enkele exemplaren 

worden gedood (artikel 11 Ffw). Licht beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan be-

                                                   
5 Herder, J.E., J. Kranenbarg, D.M. Hoogeboom, J. Hamers & K. Dekker (2012). Atlas van de Noord-Hollandse vissen. 

Landschap Noord-Holland, Heiloo & Stichting RAVON, Nijmegen. 
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dreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft 

geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Ffw.  

 

Het plangebied vormt hoogstens een klein onderdeel van het foerageergebied van ransuil. Boven-

dien is in de omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief foerageergebied aanwezig. 

Negatieve effecten op deze en andere broedvogels met een jaarrond beschermde nestplaats wor-

den zodoende naar aanleiding van de plannen niet verwacht. 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen in gebruik zijnde nes-

ten van vogels worden verstoord. Het is verboden nesten van vogels (indien nog in functie) te ver-

storen of te vernietigen (artikel 11 en 12 van de Ffw). Om verstoring van in gebruik zijnde nest-

plaatsen te voorkomen dient bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden daarom vol-

doende rekening te worden gehouden met het broedseizoen of dient voorafgaand aan de werk-

zaamheden te worden vastgesteld dat geen broedgevallen aanwezig zijn. De Ffw kent geen stan-

daardperiode voor het broedseizoen. Het is van belang of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de 

periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli 

duurt. 

 

Indien rugstreeppad zich vestigt in het plangebied, kunnen de werkzaamheden voor onbepaalde 

tijd worden stilgelegd.  Aanbevolen wordt om vestiging van rugstreeppad tijdens de uitvoering van 

de plannen te voorkomen. Dit kan door ervoor te zorgen dat bij graafwerkzaamheden geen ondie-

pe plassen ontstaan die kunnen dienen als voortplantingswater voor rugstreeppad. Als alternatief 

kan tijdens de werkzaamheden een amfibieënscherm om het plangebied aangebracht worden, zo-

dat rugstreeppad geen toegang heeft tot het plangebied.  

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen van enkele licht beschermde amfibieën-

soorten worden verstoord en/of vernietigd (artikel 9 Ffw). Ook kunnen hierbij enkele exemplaren 

worden gedood (artikel 11 Ffw). Licht beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan be-

dreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft 

geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Ffw.  

 

Het opgestapelde riet kan dienen als overwinteringsplaats voor ringslang. Daarom wordt in het 

kader van de zorgplicht geadviseerd om het opgeslagen riet buiten de overwinteringsperiode (van-

af half oktober tot half maart) van ringslang te verwijderen. Het plangebied kan incidenteel be-

zocht worden door foeragerende ringslangen. Wanneer een zwervend exemplaar van ringslang de 

locatie aandoet kan deze vluchten wanneer de werkzaamheden worden opgestart. Schade zal 

hierbij niet optreden. Met inachtneming van voorgaande worden naar aanleiding van de plannen op 

voorhand  geen negatieve effecten op ringslangen verwacht.  

 

Het voorkomen van bittervoorn en kleine modderkruiper kan niet worden uitgesloten in de water-

gangen rond het plangebied. Om meer duidelijkheid te krijgen over het voorkomen van de ge-

noemde vissen wordt geadviseerd om in het najaar nogmaals een schepnetinventarisatie uit te 

voeren. Op deze wijze wordt de onderzoeksinspanning vergroot en daarmee de trefkans op het 
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aantonen dan wel uitsluiten van bittervoorn en kleine modderkruiper. Dit nader onderzoek kan 

gecombineerd worden met het nader onderzoek naar noordse woelmuis en waterspitsmuis.   

 

G E B I E D S B E S C HE R M I N G  

N A T UU R B E S CH ER M I N GS W E T  1 9 9 8  

In de Nbw 1998 is de bescherming van specifieke (natuur)gebieden geregeld. In de Nbw 1998 zijn 

ook de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Onder de Nbw 

1998 worden drie typen gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Beschermde 

Natuurmonumenten en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor het Natuurbeleidsplan waarin 

het concept van Natuurnetwerk Nederland (NNN) is opgenomen. 

 

N A T UU R N ET W E R K  N E DE R L A N D  

Het NNN (voorheen ook wel Ecologische Hoofdstructuur genoemd) is een samenhangend netwerk 

van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, dat voldoende ro-

buust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en 

voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN is voor 

Noord-Holland uitgewerkt in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale 

Ruimtelijke Verordening. 

 

W E I D E V O G E L L E E F G EB I E D  

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plan-

nen specifiek ingezet op de bescherming van weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebie-

den aangewezen. 

 

I N VE N T A R I S A T I E  

Het plangebied ligt op een afstand van circa 4 kilometer ten oosten van het dichtstbijzijnde be-

schermde gebied in het kader van de NBW 1998, te weten Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkens-

land, Oostzanerveld & Twiske.  

Op minder dan 50 meter ten oosten en zuidwesten van het plangebied liggen aan weerszijden van 

de watergang Molengouw graslanden die zijn aangewezen als NNN in het kader van het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid. Het plangebied grenst aan de oostzijde aan graslandpercelen die zijn aan-

gewezen als weidevogelleefgebied.  

 

T O E T S I N G  

Gezien de terreinomstandigheden, de ligging van het plangebied en de aard van de ontwikkeling 

worden met betrekking tot het voorgenomen plan negatieve effecten op Natura 2000-gebied Ilper-

veld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske op voorhand niet verwacht. Deze inventarisatie geeft 

daarom aanleiding voor een voortoets in het kader van de Nbw 1998.  

Het plangebied is niet aangewezen als NNN of weidevogelleefgebied. Het plangebied wordt boven-

dien van het nabijgelegen NNN-gebied gescheiden door al aanwezige bebouwing, zodat negatieve 
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effecten op het NNN-gebied naar aanleiding van de plannen niet worden verwacht. Het plangebied 

valt binnen de verstoringszone van de omringende bebouwing, zodat negatieve effecten op weide-

vogels in het aangrenzende weidevogelleefgebied naar aanleiding van de plannen niet worden 

verwacht. Het plan is daarmee niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.  

 

C O N C L U S I E  

Op basis van de ecologische inventarisatie is een onvoldoende beeld ontstaan van de natuurwaar-

den in het plangebied. Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat nader onderzoek naar het 

voorkomen van noordse woelmuis, waterspitsmuis, bittervoorn en kleine modderkruiper noodzake-

lijk is. 

 

Verder wordt geadviseerd om vestiging van rugstreeppad tijdens de uitvoering van de plannen te 

voorkomen en om het opgeslagen riet voor de overwinteringsperiode van ringslang te verwijderen. 

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels.  

 

Uit de inventarisatie is daarnaast naar voren gekomen dat een voortoets in het kader van de Nbw 

1998 of een analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is. 

Een vergunning op grond van de Nbw 1998 voor de beoogde activiteiten op voorhand niet nodig. 

Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale 

Omgevingsverordening. 
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datum 19-7-2016
dossiercode    20160719-12-13368

Project: Bestemmingsplan Broek in Waterland - Molengouw 60-62
Gemeente: Waterland
Aanvrager: M.Verheijen
Organisatie: BugelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw M.Verheijen,

Voor het plan Bestemmingsplan Broek in Waterland - Molengouw 60-62 heeft u advies aangevraagd in het kader van de
watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft
op de waterhuishouding. Hierdoor kan de korte procedure worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard
maatregelen. Deze maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt
verwerken. U hoeft dan verder geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks
vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en
rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (https://www.hhnk.nl/portaal/water_3556/item/watertoets_3017.html) U kunt
ook met ons algemene nummer bellen (072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de gemeente waarin uw plan zich
bevindt.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1
of art 5.1.1) van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen.
Indien u tijdens de ter inzage termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email
beschouwen als ons formele wateradvies. Indien wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP: Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies
mogen alleen gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn
om het plan te realiseren. Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in
het kader van vergunningverlening. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op 
https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Bestemmingsplan Broek in Waterland - Molengouw 60-62 in het kader van de watertoets. In dit advies

""mailto:post@hhnk.nl""
""http://www.hhnk.nl/""


staan de maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het
water in de sloten schoon te houden. Op basis van de door de aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het
hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er een aantal aspecten die wij graag in de uitwerking van het plan
verwerkt willen zien.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie)
en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen
waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en
uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de
thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende
klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer
mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de
ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

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 uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

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

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan 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 verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

De WaterToets 2014
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SAMENVATTING 
 
 
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning is door Landview BV een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie naast Molengouw 58 te Broek in Waterland, 
gemeente Waterland.  
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een niet-verdachte locatie. 
De hypothese voor het onderzoek is echter, dat er verhoogde gehalten van zware metalen en of 
PAK in de mogelijk puinhoudende grond aanwezig zijn. Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde 
medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL SIKB 2000, conform de VKB protocollen 
2001 en 2002. 
 
In de grond zijn lichte verhogingen van kwik, lood en zink of van som PAK en som PCB s 
geconstateerd. 
In het grondwater zijn lichte verhogingen van barium, kobalt en nikkel aangetroffen.  
 
De hypothese dat in de grond licht verhoogde gehalten verontreinigende stoffen aanwezig zijn, 
wordt in het onderzoek bevestigd.   
De hypothese dat in het grondwater geen verhoogde concentraties aanwezig zijn, behalve een van 
nature verhoogde concentratie barium, wordt in het onderzoek niet bevestigd. 
 
De aangetroffen verhogingen zijn dusdanig gering, dat voor het instellen van een vervolgonderzoek 
geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaan, op grond van de resultaten van dit onderzoek, 
geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij het beoogde gebruik, wonen met tuin.  
 
Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van 
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie 
is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.   
 
Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek 
op asbest onderzocht. In de grond is plaatselijk puin aangetroffen en puin is potentieel 
asbestverdacht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is uitvoering van een 
asbestonderzoek conform NEN 5707 noodzakelijk.  
 
De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 
 
Deze samenvatting en de rapportage van de onderzoeksgegevens vormen een geheel. 



 

Landview BV Bodemonderzoek                                                                                                             Rapportnummer 2015107 
 

- 3 - 
 

1. INLEIDING 
 
 
In opdracht van Quartet Projecten BV is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie naast Molengouw 58 te Broek in 
Waterland, gemeente Waterland. 
 
Het onderzoek is verricht door Landview BV uit Hoorn, in de periode juni 2016, conform de offerte 
van 23 februari 2015. Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd en betreft daarmee 
dus een momentopname. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een niet-verdachte locatie. 
De hypothese voor het onderzoek is echter, dat er verhoogde gehalten van zware metalen en of 
PAK in de mogelijk puinhoudende grond aanwezig zijn. Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde 
medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL SIKB 2000, conform de VKB protocollen 
2001 en 2002. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat de kwaliteit van de bodem wordt vastgelegd.  
 
Doel van het onderzoek is aan te tonen dat de verwachte verhoogde gehalten verontreinigende 
stoffen in de grond op de locatie niet tot meer gebruiksbeperkingen leiden dan beperkingen in het 
hergebruik. Van hergebruik is sprake wanneer grond, die bij eventueel graafwerk is vrijgekomen, 
buiten de locatie wordt toegepast. Daarnaast wordt nagegaan of inderdaad geen verhoogde 
concentraties verontreinigende stoffen, behalve barium van nature, aanwezig zijn in het grondwater. 
 
De chemische analyses van de grond en het grondwater zijn verricht door Eurofins Omegam te 
Amsterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 
 
Landview BV is een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau. Er bestaat tussen de 
opdrachtgever cq. eigenaar van de locatie en Landview BV geen andere relatie dan die tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Het procescertificaat van Landview BV en het hierbij behorende 
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de 
overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend 
laboratorium of de opdrachtgever. 
 
Dit rapport heeft de volgende opbouw. Hoofdstuk 2 bevat een evaluatie van het vooronderzoek NEN 
5725. De opzet van het bodemonderzoek en het toetsingskader worden in hoofdstuk 3 
weergegeven. De resultaten van het veldonderzoek en analyses staan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 
bevat de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken, samen met aanbevelingen voor eventuele 
vervolgstappen. 
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2. VOORONDERZOEK 
 
 
Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is in juni 2016 een vooronderzoek uitgevoerd 
volgens NEN 5725, exclusief de financieel / juridische aspecten en de geohydrologische 
schematisatie. Doel van het vooronderzoek is na te gaan of er op, of binnen een straal van 25 meter 
van, de onderzoekslocatie sprake is van de aanwezigheid van puntbronnen of overige potentieel 
bedreigende activiteiten. 
Op basis van de verzamelde gegevens wordt de onderzoeksstrategie opgesteld (zie hoofdstuk 3). 
 

2.1 BASISINFORMATIE 
 
De aanleiding tot het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. 
 
De regionale situatie rond de onderzoekslocatie staat weergegeven in bijlage 1. De locatie bevindt 
zich aan de rand van de bebouwde kom van Broek in Waterland. In bijlage 2 is een situatietekening 
van het terrein gegeven.  
 
Tabel 1: overzicht basisgegevens 

Kadastraal bekend : gemeente Broek in Waterland, sectie F, nummer 770 
Oppervlakte : circa 1300 m² 
Gebruik verleden : agrarisch 
Gebruik heden : agrarisch (drafbaan) 
Gebruik toekomst : woningbouw 

 

2.2 HISTORISCH ONDERZOEK 
 
De gegevens van het historisch onderzoek zijn verzameld door Landview BV. Hierbij is gebruik 
gemaakt van informatie verkregen uit gesprekken met de opdrachtgever van de locatie. Daarnaast is 
informatie verkregen van de Omgevingsdienst IJmond. De informatie is bij voorkeur digitaal 
verkregen. Wanneer daartoe de noodzaak bestond, is aanvullende informatie verzameld door 
middel van archiefbezoek bij de gemeente of andere archieven. Voor verzamelen van de informatie 
is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen.  
 
Tabel 2: overzicht geraadpleegde bronnen 

Aard Bron relevantie 
  groot gering 

Bodeminformatie BIS website ODIJmond X  

Bodemkwaliteit bodemkwaliteitskaart  X  

Bodembedreigende activiteiten website ODIJmond, www.bodemloket.nl X  

Toepassingen asbest locatie-inspectie, eerdere onderzoeken X  

Dempingen, activiteiten historische kaarten, opdrachtgever, locatie-inspectie  X  

Voormalige activiteiten lokale / regionale archieven, historische kaarten X  

Bijzondere waarden https://maps.noord-
holland.nl/extern/gisviewers/bodemvisie/  

 X 

Archeologie http://archeologieinnederland.nl   X 

Verhardingen, 
bebouwingsgraad 

opdrachtgever / gebruiker,  
locatie-inspectie 

X  

Eerdere onderzoeken opdrachtgever, eigen archief, ODIJmond X  

 
Bodemgebruik en situatie op het terrein: 
De locatie bevindt zich in tuin- en akkerbouwgebied. De locatie is altijd in gebruik geweest voor 
agrarische doeleinden, waaronder drafbaan. Op de locatie gaan mogelijk 2 woningen gebouwd 
worden. 
 
Volgens de bodemkwaliteitskaarten van de Regio Waterland bevindt de locatie zich in zone wonen 
B . Uit de kaarten blijkt dat op de locatie grond van klasse industrie  verwacht kan worden.  
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Vergelijking tussen luchtfoto s en topografische atlassen uit verschillende perioden heeft 
opgeleverd, dat het verkavelingspatroon vrijwel niet gewijzigd is.  
 
Bedrijvigheid / Potentiële bronnen van verontreiniging: 
Uit het Uittreksel bodeminformatie van de Omgevingsdienst IJmond blijkt, dat van de locatie geen 
(digitale) gegevens beschikbaar zijn (zie bijlage 5). Op de naastgelegen locatie Molengouw 58 heeft 
Landview BV in 2005 bodemonderzoek verricht, waarbij maximaal lichte verhogingen zijn 
geconstateerd. 
Bodemloket (www.bodemloket.nl) heeft geen gegevens over de locatie of de directe omgeving 
beschikbaar.   
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er brandstoftanks, met bodemvreemd materiaal gedempte 
sloten of aangevoerde verstevigingmaterialen op de locatie aanwezig zijn.  
 
Gezien de aard van de locatie is de kans op het aantreffen van asbestresten in de bodem als gevolg 
van bedrijfsmatige activiteiten, gebruik van asbesthoudende bouwstoffen, stortingen van asbestafval 
of asbestcalamiteiten wegens bijv. brand in de bodem zeer gering.  
 
Bijzondere waarden: 
Uit de Bodemvisie kaart van de Provincie Noord-Holland blijkt, dat de locatie zich niet bevindt in een 
grondwaterbeschermingsgebied.  
De locatie is gelegen binnen een aardkundig waardevol gebied, maar staat niet bekend als 
aardkundig monument.  
De bodem ter plaatse van de locatie is (onder voorwaarden) geschikt voor Warmte-koude opslag; 
diep danwel ondiep. 
De locatie is niet gelegen in een gebied van archeologische waarde.  
 

2.3 ALGEMENE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Op grond van kaartmateriaal en gegevens van de Rijksgeologische Dienst (RGD), het voormalige 
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW), de voormalige Stichting voor 
Bodemkartering (STIBOKA), het DLO Staring Centrum, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en Landview BV kan de volgende bodemopbouw worden 
verwacht. 
 
De locatie is gelegen in een gebied met een maaiveldhoogte van circa 1,1 m -NAP. Het freatisch 
grondwater bevindt zich op circa 1 m -maaiveld (mv). Dit betreft het ondiepe grondwater dat onder 
invloed van neerslag staat. De grondwaterstroming is naar het aanwezige oppervlaktewater toe 
gericht. Gezien de ligging en het neerslagoverschot is er sprake van lokale inzijging (neerwaartse 
stroming van het grondwater). 
 
De Pleistocene ondergrond, afgezet tijdens de laatste ijstijd, bevindt zich op een diepte tussen de 10 
en 20 m -NAP. Deze goed doorlatende zandlagen worden beschouwd als het 1e watervoerende 
pakket.  
 
Gedurende verschillende overstromingsfasen zijn in het Holoceen, vanaf circa 10.000 jaar geleden, 
door de zee op de Pleistocene ondergrond mariene sedimenten afgezet en is plaatselijk 
veenvorming opgetreden. Deze Holocene afzettingen vormen de slecht tot matig doorlatende 
deklaag. 
 
De locatie is gesitueerd op een ontgonnen veenvlakte. De venen van westelijk Nederland zijn, voor 
zover niet als brandstof of voor zoutwinning gebruikt, na de ontginning in de Middeleeuwen door 
ontwatering sterk geklonken. Typisch zijn in sommige gebieden de sloten met hoge waterstanden en 
de iets hoger dan de omgeving liggende slootranden. Het veen is soms met een dunne laag klei of 
zand bedekt, waarvan de herkomst niet altijd te achterhalen valt. 
Door menselijke beïnvloeding zijn natuurlijke bodemprofielen gewijzigd.  
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3. OPZET BODEMONDERZOEK 
 
 

3.1 HYPOTHESE VERONTREINIGINGSSITUATIE 
 
Op grond van het vooronderzoek is voor de opzet van het bodemonderzoek uitgegaan van een niet-
verdachte locatie, waar echter (licht) verhoogde gehalten van zware metalen en of polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) aangetroffen kunnen worden in de mogelijk puinhoudende 
(boven)grond. In het grondwater worden, behalve barium van nature, geen verhoogde concentraties 
verontreinigende stoffen verwacht.  
 

3.2 BEMONSTERINGSSTRATEGIE 
 
Uitgaande van een niet-verdachte locatie met een oppervlakte van 1300 m² wordt, conform de NEN 
5740 en de BRL SIKB 2000 richtlijnen, op de locatie 1 grondboring verricht tot de grondwaterstand, 
met een maximum van 2 m mv. Ter controle op de representativiteit van de grondboring worden 
aanvullend 6 boringen tot 0.5 m -mv verricht. De grond wordt in principe bemonsterd in trajecten van 
0,5 m. Van deze algemene richtlijn kan worden afgeweken als tijdens het veldwerk duidelijk 
afwijkende lagen, zintuiglijke verontreinigingen of verschillende grondsoorten worden geconstateerd.  
Van de bovengrond wordt 1 mengmonster samengesteld. Van de ondergrond wordt 1 mengmonster 
samengesteld.  
 
De grondwaterstand bevindt zich op dusdanige diepte, dat de kwaliteit van het grondwater in het 
onderzoek dient te worden betrokken. Hiertoe wordt 1 boring verricht, welke met een peilbuis wordt 
afgewerkt. De filterstelling van deze peilbuis is circa 0,5 m tot 1,5 m -grondwaterstand. 
Na een wachttijd van één week voor het herstel van het bodemchemisch evenwicht zal één 
grondwatermonster uit deze peilbuis worden genomen. 
 

3.3 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De grondmengmonsters en het grondwatermonster worden geanalyseerd op de stoffen van de 
standaardpakketten. Deze stoffen, die zijn geselecteerd door de overheid, vormen de belangrijkste 
parameters (graadmeters) voor mogelijke verontreinigingen. De analyses worden, conform de 
AS3000 richtlijnen, uitgevoerd door Eurofins Omegam uit Amsterdam. Dit laboratorium is 
geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 
 
Grond 
De grondmonsters worden gekoeld getransporteerd en opgeslagen. 
De boven- en ondergrond worden onderzocht op de gehalten aan barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), 
polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC).  
De gehalten worden weergegeven in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Hiertoe wordt van 
de grond(meng)monsters het droge stofgehalte vastgesteld. Tevens worden representatieve 
monsters geanalyseerd op de gehalten aan organische stof en lutum (klei) ter vaststelling van de 
toetsingswaarden.  
 
Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich rond 1 m mv. De vluchtige aromatische koolwaterstoffen en de 
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen worden daarom bij voorkeur in het grondwater 
onderzocht. De aanwezigheid van deze vluchtige stoffen kan namelijk eerder worden aangetoond in 
het grondwater dan in de grond. 
Het grondwater wordt onderzocht op de concentraties aan barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 
lood, molybdeen, nikkel, zink, aromatische stoffen (inclusief naftaleen), (vluchtige) halogeen 
koolwaterstoffen en minerale olie. De concentraties worden weergegeven in microgrammen per liter 
(µg/l). De pH (zuurgraad), Ec (soortelijke geleiding) en troebelheid worden in het veld bepaald. 
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3.4 TOETSINGSKADER 
 
Het toetsingskader voor verontreinigende stoffen in grond wordt gevormd door de achtergrond- en 
interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de 
toetsing van de grondwaterkwaliteit wordt het toetsingskader gevormd door de streef- en 
interventiewaarden. De analyseresultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van deze 
toetsingskaders (zie bijlagen 4.2 en 4.3).  
 
De norm voor barium is (tijdelijk) ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten 
opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium.  
 
De toetsingswaarden voor de verschillende stoffen in de grond zijn afhankelijk van de hierin 
aanwezige hoeveelheid klei (lutum) en organische stof, omdat de verontreinigingen zich aan deze 
bodemdelen hechten.  
 
De achtergrondwaarde (AW2000) van een bepaalde stof komt overeen met de gehalten zoals die op 
dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Bij overschrijding van deze 
achtergrondwaarde of de streefwaarde in het grondwater kunnen we spreken van een lichte 
verhoging. 
 
Indien het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde (tussenwaarde) 
wordt overschreden, kunnen we spreken van een matige verhoging. 
 
De interventiewaarde is de waarde waarboven sprake is van een ernstige vermindering of dreigende 
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij 
overschrijding van de interventiewaarde spreken we van een sterke verontreiniging. 
 
Als grondmengmonsters zijn onderzocht, kunnen de gehalten in afzonderlijke monsters hoger zijn. In 
een aanvullend of nader onderzoek kunnen vervolgens de enkelvoudige monsters worden 
geanalyseerd. Alleen met aanvullende analyseresultaten kan  doorgaans voldoende inzicht worden 
verkregen in de omvang van de verontreinigingen.  
De ernst van een verontreiniging is, conform de Wet Bodembescherming (Wbb), gerelateerd aan 
een omvangscriterium. Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te kunnen spreken, 
dient voor ten minste één stof de interventiewaarde te worden overschreden in minimaal 25 m

3
 

grond of 100 m
3
 grondwater. 

Als een voldoende beeld van de verontreinigingen is verkregen, kan een inschatting worden 
gemaakt van de eventuele risico's voor de volksgezondheid en de mogelijke gebruiksbeperkingen 
van de locatie. 
 
Verontreinigingen die geheel of grotendeels na 1 januari 1987 zijn ontstaan, vallen onder de 
zorgplicht in de Wbb en dienen in principe zo spoedig mogelijk, ongeacht de ernst van de 
verontreiniging, te worden verwijderd. 
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4. RESULTATEN BODEMONDERZOEK 
 
 

4.1 RESULTATEN VELDONDERZOEK 
 
Het veldonderzoek is, zonder afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften, uitgevoerd op 13 juni 2016 
door de heer H. Manshanden. Tijdens het veldwerk bleek dat op het terrein een (voormalige) 
drafbaan aanwezig is. Alhier is veel puin in de bodem aanwezig. 
  
Gelijkmatig verdeeld over het terrein zijn handmatig met behulp van de Edelmanboor 3 
grondboringen tot de grondwaterstand en 4 boringen tot 0.5 m -mv verricht. Daarnaast is 1 
peilbuisboring verricht, waarin een filter is geplaatst. 
 
Het algemene, kenmerkende bodemprofiel op de locatie tot een diepte van circa 2,5 m -mv bestaat 
uit een mengeling van zwak siltig, matig fijn zand, sterk siltige klei en sterk zandig tot zwak kleiig 
veen. 
Tijdens het veldwerk is in de boringen 1 en 2 (drafbaan) veel puin en is in de boringen 5 en 7 een 
enkel puinfragment aangetroffen. Voor het overige zijn zintuiglijk geen verontreinigingen 
waargenomen.  
Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld of in de opgeboorde grond 
aangetroffen. Aangezien de boringen met een Edelmanboor (diameter 12 cm) zijn verricht, is deze 
informatie slechts indicatief. 
 
De boorpunten (1 t/m 8) zijn aangegeven op de situatietekening van bijlage 2. Uit de in het veld 
genomen enkelvoudige monsters van de grond zijn door het laboratorium, volgens de opdracht van 
Landview BV, twee mengmonsters samengesteld; één van het puinhoudende zand en één van de 
klei-/veengrond. Bij de monstername is soms afgeweken van de trajecten van 0,5 m gezien de 
geconstateerde zintuiglijke verontreinigingen en verschillende grondsoorten. 
 
Ter bemonstering van het grondwater is grondboring 1 afgewerkt met een peilbuis. Het filter is 
conform NEN geplaatst, gebaseerd op de tijdens het veldonderzoek ingeschatte grondwaterstand 
van 0,85 m -mv. De verbinding tussen filter en stijgbuis is geklemd. Het filter is voorzien van een 
filterkous. Tot een halve meter boven het filter is het boorgat opgevuld met filtergrind; hierboven is 
een halve meter opgevuld met Bentoniet (zwelklei). De peilbuis is niet ingemeten ten opzichte van 
NAP, omdat bij verkennend bodemonderzoek op niet-verdachte locaties hieraan geen prioriteit wordt 
gegeven. Om representatieve grondwatermonsters te verkrijgen is, na het plaatsen van de peilbuis 
en voor de monstername, een hoeveelheid water afgepompt gelijk aan driemaal de boorgatinhoud. 
Tijdens het afpompen zijn de Ec en de pH van het opgepompte water gemeten totdat deze constant 
bleven.  
 
Bij het schoonpompen is een goede toestroming van het grondwater geconstateerd. De 
bemonstering is op 22 juni 2016 door de heer F. Borst uitgevoerd. De filterstelling van de 
bemonsterde peilbuis, de grondwaterstand (gws), de zuurgraad (pH), de soortelijke geleiding (Ec), 
de troebelheid en eventuele zintuiglijke afwijkingen zijn weergegeven in tabel 3.  
 
Tabel 3: gegevens grondwater 

Peilbuis Filterstelling 
(m mv) 

Gws 
(m mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Ec 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(FTU) 

Zintuiglijke 
afwijkingen 

1 1,5  2,5 0,85 6,53 1260 113 geen 

 
De soortelijke geleiding en de zuurgraad van het grondwater, gemeten in het veld, weken niet af van 
de te verwachten waarden, gezien het bodemtype en de geohydrologische situatie op de locatie. De 
natuurlijke troebelheid ligt tussen 0 en 10 FTU. Naar onze mening is, ondanks de verhoogde 
troebelheidswaarde, toch een representatief monster verkregen voor analyse. Bij de interpretatie 
wordt rekening gehouden met de gemeten hogere troebelheid.  
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In bijlage 3 worden de beschrijvingen van de boringen, de peilbuis, de zintuiglijke waarnemingen en 
de monstername weergegeven. Zintuiglijk waarneembare afwijkingen ten aanzien van de 
aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen en de kleur van het bodemmateriaal zijn qua aard 
en mate beschreven. 
 

4.2 ANALYSERESULTATEN GROND 
 
Ter vaststelling van de toetsingswaarden voor de grond zijn voor dit onderzoek het organische 
stofgehalte en de lutumfractie van representatieve grondsoorten door het laboratorium bepaald. De 
analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de 
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor de grond volgens de BoToVa 
(Bodem Toets- en Validatieservice) van Rijkswaterstaat Leefomgeving staat weergegeven in bijlage 
4.2.  
 

In mengmonster 2465831 overschrijden de gehalten aan kwik, lood en zink de achtergrondwaarden. 
In mengmonster 2465832 overschrijden de gehalten aan som PAK en som PCB s de 
achtergrondwaarden.  
 

4.3 ANALYSERESULTATEN GRONDWATER 
 
De analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens 
de gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor het grondwater volgens de 
BoToVa staat weergegeven in bijlage 4.3. 

 
In het grondwatermonster uit de peilbuis overschrijden de concentraties van barium, kobalt en nikkel 
de streefwaarden.  

 
 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 
In de grond zijn lichte verhogingen van kwik, lood en zink of van som PAK en som PCB s 
geconstateerd. 
 
In het grondwater zijn lichte verhogingen van barium, kobalt en nikkel aangetroffen.  
 
De hypothese dat in de grond licht verhoogde gehalten verontreinigende stoffen aanwezig zijn, 
wordt in het onderzoek bevestigd.   
De hypothese dat in het grondwater geen verhoogde concentraties aanwezig zijn, behalve een van 
nature verhoogde concentratie barium, wordt in het onderzoek niet bevestigd. 
 
De verhoogde gehalten van zware metalen en of PAK in de grond kunnen worden verklaard door de 
bewoningsgeschiedenis van het gebied. In veengebieden worden regelmatig verhoogde gehalten 
aan dergelijke stoffen aangetroffen. De geconstateerde gehalten voldoen aan de te verwachte 
kwaliteit in vergelijkbare omstandigheden. Voor het instellen van een vervolgonderzoek wordt 
daarom geen aanleiding gezien.    
 
De verhoogde concentraties van kobalt en nikkel in het grondwater kunnen mogelijk worden 
verklaard door de aanwezigheid van zwevende fijne stofdeeltjes in het grondwater, zonder dat 
daadwerkelijk sprake is van verontreiniging. Dit is mogelijk ondanks het volgen van de vereiste 
procedures, zoals de filtratie van het bemonsterde grondwater. Waarschijnlijk is het bodemchemisch 
evenwicht bij de plaatsing van de peilbuis dusdanig verstoord, dat de gestelde standaard wachttijd 
van één week onvoldoende is geweest. De ruim verhoogde troebelheidswaarde ondersteunt deze 
veronderstelling. 
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In Nederland worden in het grondwater veelvuldig verhoogde concentraties barium geconstateerd, 
waarvoor een natuurlijke oorzaak wordt verondersteld. In het kader van verkennend 
bodemonderzoek op niet-verdachte locaties wordt aan een vervolgonderzoek geen hoge prioriteit 
gegeven. 
 
De aangetroffen verhogingen zijn dusdanig gering, dat voor het instellen van een vervolgonderzoek 
geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaan, op grond van de resultaten van dit onderzoek, 
geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij het beoogde gebruik, wonen met tuin.  
 
Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van 
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie 
is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.   
 
Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek 
op asbest onderzocht. In de grond is plaatselijk puin aangetroffen en puin is potentieel 
asbestverdacht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is uitvoering van een 
asbestonderzoek conform NEN 5707 noodzakelijk.  
 
 

6. SLOTOPMERKINGEN 
 

 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht door Landview BV uit Hoorn. Een bodemonderzoek 
wordt steekproefsgewijs uitgevoerd. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte 
geldigheidsduur. 
 
Hoewel de grootste zorgvuldigheid wordt betracht bij de uitvoering van het onderzoek is het, juist 
door de steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in het bodemprofiel 
aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Landview BV aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan 
ook. 
 
In dit kader wordt tevens opgemerkt dat Landview BV niet kan instaan voor de volledigheid en 
juistheid van door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd 
(voor)onderzoek. 
 
Het uitgevoerde bodemonderzoek betreft een momentopname. Beïnvloeding van bodemkwaliteit zal 
ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere tijd is 
verstreken na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het 
gebruik van de resultaten van het onderzoek. 
 
De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 
 
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

 



 

Landview BV Bodemonderzoek                                                                                                             Rapportnummer 2015107 
 

- 11 - 
 

7. REFERENTIES 
 

 

* Bodem, Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 

bodemonderzoek, NEN 5725:2009. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, januari 2009.  

 

* Bodem, Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, NEN 

5740/A1. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, februari 2016.  

 

* Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor Veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek BRL SIKB 2000. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 

vigerende versie.  

 

* Bodem, boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die 

worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek, NPR 5741. Nederlands Normalisatie-

instituut, Delft, 1994. 

 

* Wijziging Circulaire bodemsanering. Vigerende versie. Staatscourant, s-Gravenhage. 

 

* Wijziging Regeling bodemkwaliteit. Vigerende versie. Staatscourant, s-Gravenhage. 

 

* Leidraad Bodembescherming. Vigerende aflevering. SDU uitgeverij, 's-Gravenhage. 

 

* Kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Noord-Holland benoorden het IJ. 

Regionale studies, Werkgroep Noord-Holland, Instituut voor Cultuurtechniek en 

Waterhuishouding, Wageningen, 1982. 

 

* Grondwaterkwaliteit. Een eerste presentatie van grondwaterkwaliteitsgegevens uit het 

Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit, Provincie Noord-Holland, december 1996. 

 

* Nota bodembeheer Regio Waterland. CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek BV, 

projectcode 12M307, 26 februari 2013. 

 

* Atlas van historische topografische kaarten Noord-Holland (1894-1923). Uitgeverij 12 

Provinciën, 2003. 

 

* Topografische atlas van Noord-Holland. Uitgeverij 12 Provinciën, 2009. 

 

 



 

 
 

 

BIJLAGE  1  REGIONALE SITUATIE 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: landview BV; 2015107

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 juni 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

BROEK IN WATERLAND
F
770

0 m 5 m 25 m

W
S
48D

WS48C2

W
S48B

48a

58

56

5

635

359

633

607

361

770

653

649

595

358

769

655

651

596

6
5
4

357

593

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=635&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=359&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=633&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=607&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=361&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=770&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=653&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=649&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=595&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=358&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=769&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=655&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=651&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=596&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=654&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=357&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRO00&sectie=F&perceelnummer=593&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: landview BV; 2015107

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BROEK IN WATERLAND F 770

Molengouw , BROEK IN WATERLAND

CC-BY Kadaster.





Projectcode: 2015107

Lokatienaam: Molengouw achter 58
Boormeester: H. Manshanden

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
Datum: 13-06-2016

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, cremebruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, cremebruin

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

Boring: 2
Datum: 13-06-2016

0

50

100

1

2

3

4

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, cremebruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Klei, sterk siltig, grijs

Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin

Boring: 3
Datum: 13-06-2016

0

50

1

2

3

braak

Veen, sterk zandig, donkerbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
cremebruin

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, bruin

Boring: 4
Datum: 13-06-2016

0

50

100

1

2

3

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruin

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
gleyhoudend, bruin

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin

Boring: 5
Datum: 13-06-2016

0

50

1

2

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, cremebruin

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
gleyhoudend, bruin

Boring: 6
Datum: 13-06-2016

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
cremebruin



Projectcode: 2015107

Lokatienaam: Molengouw achter 58
Boormeester: H. Manshanden

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN 5104

Boring: 7
Datum: 13-06-2016

0

50

1

2

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, cremebruin

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin

Boring: 8
Datum: 13-06-2016

0

50

1

braak

Veen, sterk zandig, donkerbruin



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 
 

 

BIJLAGE  4.1  ANALYSECERTIFICATEN LABORATORIUM 

 

Locatie : naast Molengouw 58 te Broek in Waterland 

Projectnummer : 2015107 

 

 

Project code: 599057 

 601231 

 



Landview B.V.
T.a.v. de heer drs. F. van der Donk
Postbus 4060
1620 HB HOORN

Uw kenmerk : 2015107-mol
Ons kenmerk : Project 599057
Validatieref. : 599057_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : AGLC-QMAF-PDON-XJUK
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 21 juni 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 45,9 90,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 19,1 1,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 12,0 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 92 34
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 27 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,34 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 63 14
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 15 5
S zink (Zn) mg/kg ds 180 47

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 140 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,11 0,31
S anthraceen mg/kg ds 0,06 0,10
S fluoranteen mg/kg ds 0,31 0,62
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,15 0,36
S chryseen mg/kg ds 0,21 0,43
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,19 0,26
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,14 0,39
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,12 0,24
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,12 0,26

S som PAK (10) mg/kg ds 1,4 3,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 0,003
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 0,011
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 0,009
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 0,004
S PCB -138 mg/kg ds 0,003 0,008
S PCB -153 mg/kg ds 0,002 0,006
S PCB -180 mg/kg ds 0,002 0,004

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010 0,045

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 599057
Project omschrijving : 2015107-mol
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
2465831 = 1 (90-130) 3 (0-40) 4 (60-100) 8 (0-50)
2465832 = 1 (0-25) 1 (25-55) 2 (0-40) 5 (0-40) 7 (0-45)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/06/2016 13/06/2016
Ontvangstdatum opdracht : 14/06/2016 14/06/2016
Startdatum : 14/06/2016 14/06/2016
Monstercode : 2465831 2465832
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: AGLC-QMAF-PDON-XJUK Ref.: 599057_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 599057
Project omschrijving : 2015107-mol
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AGLC-QMAF-PDON-XJUK Ref.: 599057_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2465831
Project omschrijving : 2015107-mol
Uw referentie : 1 (90-130) 3 (0-40) 4 (60-100) 8 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 7 %
2) fractie C19 - C29 36 %
3) fractie C29 - C35 54 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

minerale olie gehalte: 140 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AGLC-QMAF-PDON-XJUK Ref.: 599057_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

2465831 1 (90-130) 3 (0-40) 4 (60-100) 8 (0-50) 3 0-0.4 2115418AA
8 0-0.5 2115429AA
4 0.6-1 2115416AA
1 0.9-1.3 2115425AA

2465832 1 (0-25) 1 (25-55) 2 (0-40) 5 (0-40) 7 (0-45) 1 0-0.25 2115423AA
2 0-0.4 2115430AA
5 0-0.4 2115406AA
7 0-0.45 2115413AA
1 0.25-0.55 2115421AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 599057
Project omschrijving : 2015107-mol
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AGLC-QMAF-PDON-XJUK Ref.: 599057_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 599057
Project omschrijving : 2015107-mol
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AGLC-QMAF-PDON-XJUK Ref.: 599057_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
Postbus 4060
1620 HB HOORN

Uw kenmerk : 2015107-mol
Ons kenmerk : Project 601231
Validatieref. : 601231_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QAWI-VLFZ-SASD-JQHO
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 28 juni 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 260
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 21
S koper (Cu) µg/l 3,4
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 17
S zink (Zn) µg/l 24

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 601231
Project omschrijving : 2015107-mol
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
2567338 = 1-1-1 1 (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/06/2016
Ontvangstdatum opdracht : 23/06/2016
Startdatum : 23/06/2016
Monstercode : 2567338
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: QAWI-VLFZ-SASD-JQHO Ref.: 601231_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 601231
Project omschrijving : 2015107-mol
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QAWI-VLFZ-SASD-JQHO Ref.: 601231_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

2567338 1-1-1 1 (150-250) 1 1.5-2.5 0172525MM
1 1.5-2.5 0262943YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 601231
Project omschrijving : 2015107-mol
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QAWI-VLFZ-SASD-JQHO Ref.: 601231_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 601231
Project omschrijving : 2015107-mol
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QAWI-VLFZ-SASD-JQHO Ref.: 601231_certificaat_v1



 

 
 

 

BIJLAGE  4.2  TOETSING GROND VOLGENS BOTOVA 

 

 

 

 

 



Toetsdatum: 22 juni 2016 08:33BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

599057Certificaten

2015107-molProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

1 (90-130) 3 (0-40) 4 (60-100) 8 (0-50)Monsteromschrijving

2465831Monsterreferentie

Lutum/Humus

1019.1% (m/m ds)Organische stof

2512.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@45.945.9%droogrest

Metalen ICP-AES

@16092mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.12< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-8.45mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2927mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.152.5 AW(WO)0.380.34mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290501.3 AW(WO)6663mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2415mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.6 AW(IND)220180mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-73140mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.018< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.0580.11mg/kg dsfenantreen

0.0310.06mg/kg dsanthraceen

0.160.31mg/kg dsfluoranteen

0.0790.15mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.110.21mg/kg dschryseen

0.0990.19mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0730.14mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0630.12mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0630.12mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.761.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00037< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00037< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00037< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00037< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00160.003mg/kg dsPCB - 138

0.00100.002mg/kg dsPCB - 153

0.00100.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.00510.01mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2465831:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

1 (0-25) 1 (25-55) 2 (0-40) 5 (0-40) 7 (0-45)Monsteromschrijving

2465832Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.090%droogrest

Metalen ICP-AES

@13034mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-2214mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-155mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-11047mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.310.31mg/kg dsfenantreen

0.10.1mg/kg dsanthraceen

0.620.62mg/kg dsfluoranteen

0.360.36mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.430.43mg/kg dschryseen

0.260.26mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.390.39mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.240.24mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.260.26mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.52.0 AW(WO)3.03mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0150.003mg/kg dsPCB - 28

0.0550.011mg/kg dsPCB - 52

0.0450.009mg/kg dsPCB - 101

0.0200.004mg/kg dsPCB - 118

0.0400.008mg/kg dsPCB - 138

0.0300.006mg/kg dsPCB - 153

0.0200.004mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.0211 AW(IND)0.220.045mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2465832:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-
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BIJLAGE  4.3  TOETSING GRONDWATER VOLGENS BOTOVA 

 
 
 



Toetsdatum: 29 juni 2016 08:37BoToVa 1.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

601231Certificaten

2015107-molProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

1-1-1 1 (150-250)Monsteromschrijving

2567338Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5505.2 S260µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

10060201.1 S21µg/lkobalt (Co)

754515-3.4µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

7545151.1 S17µg/lnikkel (Ni)

800432.565-24µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lxyleen (ortho)

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.1µg/l1,2-dichlooretheen (trans)

< 0.1µg/l1,2-dichlooretheen (cis)

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 2567338:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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BIJLAGE  5  GEGEVENS VOORONDERZOEK 

 
  



Uittreksel bodeminformatie
 

perceel BRO00 (Broek in Waterland), sectie F, nummer 770

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

Middelpunt: X 129181        Y 493780

Buffer: 25 meter

Datum rapportage: 14-06-2016

Geselecteerd perceel Hbb locaties

25-meter buffer Ondergrondse tanks

Perceelgrenzen Saneringscontour

Locatiecontouren Verontreinigingscontour

Rapportcontouren
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Toelichting op de informatie

 Inleiding
 

 
Dit betreft een rapportage van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op

de eerste pagina van dit rapport is aangegeven. De rapportage is gemaakt op basis van gegevens van het

bodeminformatiesysteem (bis) van Omgevingsdienst IJmond. Omgevingsdienst IJmond verleent deze dienst

voor de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Noordwijkerhout,

Oostzaan, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort. 

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het

bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan.
 Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?
 

 
Bij de uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij grondwerken,

bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor

omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis van

Omgevingsdienst IJmond.
 Geen informatie aanwezig
 

 
Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan

ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend

bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek

wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd

adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau worden voor

overheidsbeslissingen in behandeling genomen.
 Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten
 

 
Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met

een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en

tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze

historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een

risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek. 

Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties

met de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft

plaatsgevonden, heeft inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden. 
 Opbouw van de rapportage
 

 
Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd,

is met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens

over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond

in de onderstaande volgorde: 

Informatie over de milieukwaliteit op de locatie 

Overzicht locatiegegevens 
Overzicht bodemonderzoeken 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 
Overzicht ondergrondse tanks 

 

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel

gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze

getoond onder het hoofdstuk:“Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie”. 

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische

bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.
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Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie
 

 
Overzicht locatiegegevens 

Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis van Omgevingsdienst

IJmond bekend zijn. Een bodemlocatie is bij ons bekend zowel onder de adresgegevens als een locatiecode.

Een locatiecode begint met AA of NZ.  De locatiecode is een unieke zoekingang in ons systeem en kan

worden gebruikt bij eventuele vragen. Onder de locatiegegevens wordt ook de status van de bodemlocatie,

eventuele verontreinigingen en de vervolgactie aangeven. 

 

Overzicht onderzoeken 

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd

weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet

bodembescherming.   

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis

van Omgevingsdienst IJmond bekend zijn.  

 

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis van Omgevingsdienst

IJmond bekend zijn.  

 

Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie 

Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de

locatie. 
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Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

 
Overzicht locatiegegevens 

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar
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Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de

locatie

 
Overzicht locatiegegevens 
 Locatie "Molengouw 48 A "
 

 Overzicht onderzoeken
 

Verkennend onderzoek NEN 5740 01-04-2005

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

Locatie Molengouw 48 A

Locatiecode AA085200272

Adres Molengouw 48A

Postcode 1151CJ

Plaatsnaam BROEK IN WATERLAND

Dominante Ubi UBI: 000000, onverdachte activiteit, NSX-score:

Status verontreiniging Pot. verontreinigd

Status beschikking

Vervolgactie i.h.k.v. WBB voldoende onderzocht

Naam Verkennend onderzoek NEN 5740 01-04-2005

Bodemonderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Onderzoeksbureau Landview BV

Rapportnummer 2005225

Rapportdatum 01-04-2005

Aanleiding voor het onderzoek Bouwvergunning

Conclusie rapport Geen vervolgonderzoek nodig.

zw: puin

bg: PAK, EOX, m.o.>s

og: EOX>s

gw: -

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming grond (>S/AW)

grondwater (<=S/AW)

Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar
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Uitleg begrippen bij deze rapportage
 

 
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. 

Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming: 

Dominante UBI: De UBI-code (Uniforme Bron Indeling) wordt gebruikt om bronnen van

bodemverontreiniging, in hoofdzaak bedrijfsactiviteiten, te voorzien van een uniforme en landelijk

gebruikte codering. De code wordt gebruikt om mogelijk verontreinigde locaties van een

onderzoeksprioriteit te voorzien. In het model zijn daartoe per UBI (lees vervuilende activiteit) gegevens

over stoffen, risico’s en productieprocessen verwerkt. De meest risicovolle activiteit op

bodemverontreiniging is de Dominante UBI. 

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De

volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

 

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De

locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in

de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit. 
Beperkt of indicatief onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of

een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te

onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die

echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =

oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN

=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)). 
Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem

(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later (in een

eindsituatiebodemonderzoek) blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan

kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op

een locatie die potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 
BOOT (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks, thans Activiteitenbesluit): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om

vast te stellen of zich bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt. 
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707) 
Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de

urgentie c.q. spoedeisendheid (NTA 5755). 
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek,

een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd. 
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode

en/of de saneringstechnieken. 
Saneringsevaluatie uitgevoerd: een verslag en opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar

aanleiding van een sanering. 
BUS melding: een melding voor een gestandaardiseerde saneringen op grond van Besluit Uniforme

Saneringen, feitelijk is dit een vereenvoudigde saneringsplan met kortere proceduretijd. 
BUS evaluatie: een verslag en opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een

sanering onder BUS-regime. 
 Analyseresultaten in conclusie
 

 
De letters AW (achtergrondwaarde), S (streefwaarde), T (tussenwaarde) en I (interventiewaarde) geven  in

combinatie met de afkorting van de aangetroffen  stof de verontreinigingsgraad aan.  De toetsing is

gebaseerd op de circulaire bodemsanering en het Besluit bodemkwaliteit.  In het kader van het Besluit

bodemkwaliteit is de achtergrondwaarde de van nature in de bodem aanwezige gehalte aan

“verontreinigende” stoffen. Bij gehalten onder de streefwaarde is sprake van schone grond of grondwater,
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geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of

achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als

van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige

bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader

bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij mogelijk maatregelen (interventies) noodzakelijk

zijn. Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke

bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische

risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval. 
 Wat u moet weten over tankgegevens
 

 
In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd

opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging

veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het

Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschriften zoals

keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks moeten vanaf 1993 worden gereinigd en

vervolgens worden verwijderd of gevuld met zand. Alleen hierin gespecialiseerde bedrijven mogen deze

werkzaamheden uitvoeren. De eigenaar van de tank dient van de sanering te beschikken over een Kiwa

saneringscertificaat. Vanaf 1998 moeten buitengebruik gestelde tanks die niet eerder zijn behandeld worden

verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht. 
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Disclaimer
 

 
De informatie die wij  in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting

van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben

plaatsgevonden  kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de actuele kwaliteit is van grond en

grondwater. Omgevingsdienst IJmond is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte

incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in

dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als

derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het

vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij

adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar

de aanwezigheid van een tank. 

 

De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning

of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw

afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is

het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan

verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast. Daarnaast kan een locatie

verdacht zijn ten aanzien van het voorkomen van asbest (er zit bijvoorbeeld puin in de bodem). In een

dergelijk geval dient ook een asbest in grond onderzoek en/of asbest in puinonderzoek te worden

uitgevoerd. 

 

Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie Bodemloket  

(www.bodemloket.nl) te raadplegen. Het Bodemloket is een initiatief van de gezamenlijke (provinciale)

overheden die bevoegd zijn in het kader van de Wet Bodembescherming, waaronder de provincie Noord-

Holland. Op Bodemloket is informatie te vinden van locaties waar de provincie in het kader van de Wet

bodembescherming bevoegd gezag is. Dit zijn de locaties met een geval van ernstige bodemverontreiniging

en saneringslocaties. Het betreft informatie over bodemonderzoek, vervolgstappen en saneringen. 

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen

kunt u zich wenden tot Omgevingsdienst IJmond. 

Omgevingsdienst IJmond - Pagina 9 van 9 - 14-06-2016

http://www.bodemloket.nl/bodemloket-flex/bodemloket.html
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Not i t i e  akoes t i s ch  onderzoek  wegverkeer s l awaa i  
  

Opdrachtgever:  Gemeente Waterland projectnummer: 260.00.01.05.00 

  

Onderwerp: Akoestisch onderzoek  Bestemmingsplan Molengouw 60-62 te Broek in Waterland 

Datum: 08-08-2016 

 

1. Inleiding 

 

In opdracht van gemeente Waterland heeft BügelHajema Adviseurs een akoestisch onderzoek uit-

gevoerd naar de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de te realiseren woningen 

aan de Molengouw 60-62 in Broek in Waterland in het kader van de actualisatie van het bestem-

mingsplan Molengouw 60-62 te Broek in Waterland.  

De Wet geluidhinder beschouwt een woning als een zogenaamd geluidsgevoelig gebouw. Onder-

zocht dient te worden of toetsing aan de Wet geluidhinder dient plaats te vinden. 

 

2. Wet geluidhinder  

 

Zones 

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt, 

uitgezonderd: 

- de wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- de wegen waarop een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 

1 Binnen de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen die aan weerszijden 

van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 200 m. Buiten de bebouwde 

kom bedraagt deze afstand 250 m.  

2 Bij het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing binnen de zone van een weg dient akoestisch 

onderzoek plaats te vinden.  

3  

4 De nieuwbouwlocatie ligt binnen de zone van de Burgemeester Peereboomweg. Deze weg ligt in de 

nabijheid het plangebied en deels binnen en deels buiten de bebouwde kom van Broek in Water-

land en kent een maximum snelheid van respectievelijk 60 en 30 km/uur. De te realiseren wonin-

gen liggen binnen de zone van deze weg en er dient daarom akoestisch onderzoek plaats te vin-

den. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het deel van de Burgemeester Peere-

boomweg binnen de bebouwde kom met een snelheidsregime van 30 km/uur in de berekeningen 

meegenomen. 

5 De Molengouw in de nabijheid van de te realiseren woningen is een weg met een sterke 

verblijfsfunctie en een geringe verkeersintensiteit. De vormgeving van deze wegen is hierop afge-

stemd. Akoestisch onderzoek naar geluidhinder vanwege deze weg behoeft ook in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening niet verricht te worden. 
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6 Het deel van de Molengouw dat in het verlengde van de Burgemeester Peereboomweg ligt is wel in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening meegenomen in de berekeningen. 

7  

8 Normen 

9 Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en wethouders een hogere 

waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoogste toe-

laatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een plan dat 

geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en 

wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

Indien de geluidsbelasting de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB te boven gaat, 

kunnen burgemeester en wethouders, mits gemotiveerd, in dit geval een hogere waarde vaststel-

len tot maximaal 63 dB (artikel 83 van de Wet geluidhinder). 

 

3 Verkeersgegevens 

 

De weekdaggemiddelde verkeersintensiteit op de Burgemeester Peereboomweg is verkregen via de 

gemeente Waterland (2014). De verkeersintensiteit op deze weg bedraagt 780 

Voor het toekomstige maatgevende jaar dat de basis vormt voor dit onderzoek (2026) wordt uitge-

gaan van een groei van 1% per jaar. De verkeersgegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel.  

 

Tabel 1 - Verkeersgegevens 

Weg Wegdek Etmaal int. 

2026 

periode uur (%) samenstelling verkeer (%) 

  lv mv zv 

Burgemeester Peereboomweg dab 880 dag 6,79 93 5 2 

avond 2,73    

nacht 0,95    

 

4. Berekeningen 

 

Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal 

afnemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek wor-

den gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden 

worden getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt over het algemeen: 

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 

km/uur of hoger is.  

- 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

minder dan 70 km/uur is. 

Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een 

gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 

In de berekeningen heeft daarom en aftrek van 5 dB plaatsgevonden.  
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Voor de beoordeling van de 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke onderbou-

wing is ook rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Dit omdat, bij lagere rijsnelheden, de 

invloed van stillere hybride en elektrisch aangedreven auto’s het grootst is op de totale geluide-

missie van de weg. Verder blijkt uit diverse onderzoeken
1
 dat bij rustig rijdend verkeer (dus niet 

versnellend naar 50 km/uur of meer) bij een snelheid van 30 km/uur het rolgeluid van de banden 

dominant is, net als bij gezoneerde wegen uit de Wet geluidhinder. 

 

Berekend zijn de 48 dB geluidcontouren van de Burgemeester Peereboomweg/Molengouw op een 

waarneemhoogte van 4,8 m. De resultaten van deze berekeningen zijn opgenomen in navolgende 

afbeelding. In de bijlage zijn de volledige berekeningen opgenomen. 

 

 
Kaart 1. 48 dB geluidcontouren 

 

 

 

 

                                                   
1
 Zie o.a. “Praktijkreeks Geluid en Omgeving – Wegverkeerslawaai, Auteurs: W. Schoonderbeek, C. Padmos en H. van 

Leeuwen, Sdu–uitgevers, Den Haag 2014” waar op pagina 53, tabel 3.2 staat dat het omslagpunt waarbij rolgeluid 
dominant wordt, optreedt bij een snelheid van 15 tot 25 km/uur bij personenwagens. Dit is gebaseerd op meerdere 
onderzoeken. 
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4. Conclusie berekeningen  

 

Uit de berekening blijkt dat de nieuwbouwlocatie buiten de 48 dB geluidcontour is gelegen. Uit het 

oogpunt van zowel de Wet geluidhinder als van een goede ruimtelijke ordening bestaat er derhalve 

geen bezwaar tegen de realisatie van de woningen wat betreft het aspect geluidhinder. 
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Bijlage: Rekenbladen akoestisch onderzoek 
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Opbouw model  
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48 dB geluidscontouren 
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Detailgegevens en rekenresultaten 
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1. Inleiding 
Voorliggende notitie behandelt de zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan Broek in 

Waterland – Molengouw 60-62. Het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland – Molengouw 60-62 heeft van  

9 juni tot 21 juli 2017 ter inzage gelegen.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan kon worden ingezien: 

 op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; 

 in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam, tijdens de openingstijden. 

 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan kon een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen 

naar voren brengen. Tevens kon op afspraak een mondelinge zienswijze worden ingebracht.  

 

In de periode van tervisielegging zijn 3 zienswijzen binnengekomen. In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting van 

deze zienswijzen aan, de reactie van de gemeente daarop en de manier waarop eventuele aanpassing van het 

bestemmingsplan plaatsvindt. 
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2. Beantwoording zienswijzen 
 

Gedurende de periode van ter inzagelegging zijn drie zienswijzen op het plan ontvangen. Onderstaand worden 

deze zienswijzen kort uiteengezet en beantwoord. Daarbij wordt aangegeven of de zienswijzen tot aanpassing van 

het bestemmingsplan leiden. De volledige zienswijzen zijn opgenomen in de bijlage. 

 

Zienswijze 1  
De indiener van deze zienswijze maakt in een brief aan de gemeente onder meer bezwaar tegen het 

bestemmingsplan Broek in Waterland – Molengouw 60-62. De indiener geeft aan dat op deze locatie niet mag 

worden gebouwd omdat de locatie deel uitmaakt van de bufferzone, waarop het bestuursakkoord Pilot Waterland 

van toepassing is. Nieuwbouwwoningen daar zijn volgens de indiener ten gevolge van het bestuursakkoord 

afdracht-plichtig; het zogenoemde ‘rood voor groen’.  

 

Ook stelt de indiener dat artikel 5c uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) niet van toepassing is. De 

indiener is derhalve van mening dat een verkeerde procedure wordt gevolgd. Aangegeven wordt dat het plan in 

strijd is met het ondertekende bestuursakkoord, en tevens in strijd is met artikel 5a onder 1 van de PRV. 

 

Reactie 

De locatie Molengouw 60-62 valt buiten de begrenzing van de bufferzone zoals vastgelegd op kaart 5b behorende 

bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening (zoals in werking getreden sinds 1 maart 2017, hierna PRV) en de 

digitale verbeelding daarvan (raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl). De locatie behoort tot het bestaand 

stedelijk gebied. De Pilot Waterland is niet van toepassing, daar dit alleen betrekking heeft op de bufferzone.  

 

In de laatste wijziging van PRV wordt door de provincie nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de landelijke Ladder 

voor duurzame verstelijking, zoals als motiveringseis is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Voor 

de definities van onder meer ‘stedelijke ontwikkeling’ wordt verwezen naar de definitie zoals opgenomen in het 

Bro, artikel 1.1.1, eerste lid onder i. Voor een kleinschalige ontwikkeling geldt de volgende definitie: “nieuwe 

bebouwing voor stedelijke functies die gelet op de kleinschaligheid en beperkte ruimtelijke gevolgen niet wordt 

aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid onder i, van het Besluit ruimtelijke 

ordening”.  

 

Er is in de wetgeving geen ondergrens bepaald voor wat een ‘stedelijke ontwikkeling’ is. In een onlangs 

gepubliceerde uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt de juridische lijn ten 

aanzien van de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking uiteengezet. Hierin wordt duidelijk 

gemaakt dat een bestemmingsplan dat voorziet in minder dan 11 woningen niet voorziet in een 'stedelijke 

ontwikkeling' als bedoeld in artikel 1.1.1 Bro (ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724). Gelet op de definitie 

uit de PRV is de bouw van twee woningen aan de Molengouw 60-62 op grond van deze uitspraak aan te merken 

als kleinschalige ontwikkeling. Hiermee is artikel 5c uit de PRV van toepassing op het planvoornemen en is de 

juiste procedure gevolgd.  

 

Relatie tot het bestemmingsplan 

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Zienswijze 2  
In deze zienswijze wordt bezwaar tegen het plan gemaakt op basis van gemaakte afspraken in het 

bestuursakkoord Pilot Waterland zoals verankerd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening en een deel van het 

provinciaal ruimtelijk beleid. Gesteld wordt dat de planontwikkeling aan de Molengouw strijdig is met de uit het 

bestuursakkoord voortkomende procedures en regels. Op deze bouwlocatie mag volgens de indiener bovendien 

niet worden gebouwd in verband met ligging in de bufferzone, het omzeilen van een verplichte afdracht ‘rood voor 

groen’, strijd met het bestemmingsplan, precendentwerking, bouwen in agrarisch gebied, weidevogelleefgebied, 

Rijks-, provinciaal en gemeentelijk vigerend beleid. Daarbij wordt gesteld dat een verkeerde procedure wordt 

gevoerd, die in strijd is met het ondertekende bestuursakkoord Pilot Waterland en in strijd met artikel 5a, onder 1, 

van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 

 

Reactie 

Deze zienswijze is van zelfde strekking als zienswijze 1. Voor de beantwoording wordt derhalve verwezen naar de 

beantwoording van zienswijze 1. 

 

Relatie tot het bestemmingsplan 

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

Zienswijze 3  
In deze zienswijze wordt puntsgewijs een aantal bezwaren tegen het plan aangedragen.  

1. De indiener geeft aan dat het aantal verkeersbewegingen rondom hun woning vanwege de verschillende 

plannen aan de Molengouw, waarvan het plan aan de Molengouw 60-62 er één is, zal verdubbelen en geeft 

aan hiervan hinder te gaan ondervinden.  

2. Ten aanzien van de nieuwe bebouwing maakt de indiener bezwaar op een aantal punten:  

a. De indiener vindt de stellingname dat het gebied aan de Molengouw langzamerhand al een woonwijkje 

is geworden onjuist. De 3 woningen 50 t/m 52 liggen volgens de indiener eigenlijk aan een andere 

zijstraat van de Peereboomweg en liggen niet nabij hun woning. Het aantal woningen rondom hun 

perceel is per saldo gelijk gebleven. 

b. De indiener geeft aan dat het plangebied waarop de twee woningen zijn beoogd kleiner is dan de 

oppervlakte-eis van 1.500 m². Deze is opgenomen in de bestemming ‘Woondoeleinden II’ van het 

huidige bestemmingsplan Broek in Waterland 2008 als minimale oppervlakte die nodig is voor het 

toestaan van een tweede woning. Daarbij wordt opgemerkt dat het misleidend is dat er geen melding 

wordt gedaan van een mogelijke 3
e
 woning op het perceel.  

c. De indiener informeert naar de rechtszekerheid die uitgaat van de in het bestemmingsplan voor de 

woningen opgenomen goot- en bouwhoogte. Gevraagd wordt of deze ook wanneer er een nieuw 

bestemmingsplan voor de locatie volgt van kracht blijven.  

d. De indiener verzoekt dat als er plannen zijn met het schuurtje dat wordt genoemd in het bij het 

bestemmingsplan behorende bodemonderzoek, dit schuurtje niet voorbij hun huidige gezichtsveld mag 

worden gebouwd.  

3. De indiener verzoekt om nieuwe NUTS-aansluiting op het openbare net en riolering niet via hun erf aan te 

sluiten maar met een nieuwe aansluiting via de ingang aan de Peereboomweg. Vanwege het inklinken van 

de bodem willen zij geen graafwerkzaamheden meer op hun erf. Daarnaast zijn er in het verleden 

problemen geweest met het pompstation dat op hun erf aanwezig is ten behoeve van de rioolaansluiting 

van de achter hun woning gelegen woonarken en andere nieuwe woningen. 

4. De indiener verzoekt om betere bewegwijzering, een open slagboom bij de ingang aan de Peerenboomweg 

of een andere straatnaam, zodat niet langer onduidelijk is waar de verschillende adressen zich bevinden. 

5. Daarnaast wordt de vraag gesteld of er regels voor de bereikbaarheid van hulpdiensten worden 

opgenomen. 

6. De indiener geeft aan dat deze bestemmingsplanwijziging niet los kan worden gezien van de overige 

bouwplannen waarvoor nog bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn. 

7. De indiener geeft aan dat de waarde van hun woning beslist zal dalen als deze wordt ingeklemd door 5 

woningen. Aangegeven wordt dat zij voor het indienen van planschade een adviesbureau gaan raadplegen. 
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Reactie 

Hieronder wordt puntsgewijs ingegaan op de zienswijze. 

1. Alleen de verkeersbewegingen van het voorliggende plan Molengouw 60-62 zullen langs de woning van de 

indiener komen. Het aantal extra verkeersbewegingen blijft daardoor beperkt en wordt door de gemeente 

acceptabel geacht. Verder moet een toegangsweg voldoen aan het Bouwbesluit. Er zal aandacht besteed 

worden aan dit aspect zodat ook hier geen problemen worden verwacht.  

2. Ten aanzien van de nieuwe bebouwing geeft de gemeente de volgende reactie:  

a. Met ‘woonwijkje’ wordt gedoeld op de vorm en inrichting van het gebied, niet het aantal woningen per 

saldo. Stedenbouwkundig kan het gebied rondom de Molengouw wel worden aangemerkt als zijnde een 

woonwijkje, met verspreid liggende woningen die evengoed een eenheid vormen. 

b. De oppervlaktemaat waaraan wordt gerefereerd komt voor uit een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid 

voor de bouw van een tweede woning op het eigen bouwperceel. In dat geval moet het perceel groter 

zijn dan 1.500 m². De binnenplanse afwijkingsbevoegdheid geeft de kaders aan waarbinnen het college 

het plan in zo’n geval kan wijzigen. Van deze bevoegdheid wordt in dit geval geen gebruik gemaakt. In 

het voorliggende geval is sprake van een nieuw bestemmingsplan voor een nieuwe woningbouwlocatie. 

Hierdoor is deze voorwaarde niet van toepassing.  

c. Het bestemmingsplan geeft expliciete bouwhoogten aan. Deze worden niet zonder aanleiding en 

belangafweging gewijzigd in een volgend bestemmingsplan.  

d. Het bestemmingsplan regelt de bouwmogelijkheden binnen het plangebied; de bouwwerken in het 

gebied moeten voldoen aan het bestemmingsplan. Het bedoelde schuurtje bevindt zich buiten de 

grenzen van het bestemmingsplan. Hierdoor kan in het bestemmingsplan geen bouwregeling voor dit 

schuurtje worden opgenomen. Het planologisch-juridisch kader voor het schuurtje wijzigt niet vanwege 

dit planvoornemen.  

3. De aanleg van NUTS-aansluitingen en riolering valt buiten het bereik van hetgeen binnen dit 

bestemmingsplan wordt geregeld. De opmerkingen worden wel meegenomen bij de verdere ontwikkeling 

van de bouwplannen. 

4. Het gebied rondom de Molengouw is particulier eigendom. Door het ontbreken van openbaar gebied kan de 

gemeente zelf geen wijzigingen aanbrengen ten aanzien van de bewegwijzering of slagbomen. Dit zal 

opgepakt moeten worden in samenwerking met de andere bewoners en eigenaren van de gronden. De 

gemeente kan hier eventueel in meedenken. Aanpassing van de straatnaam is bij de 

bestemmingsplanwijziging niet aan de orde.  

5. Voor de bereikbaarheid van hulpdiensten moet worden voldaan aan het Bouwbesluit. Hieraan wordt 

aandacht besteed, op dit punt worden geen problemen verwacht.  

6. Bij de totstandkoming van dit besluit heeft de gemeente zich gerealiseerd dat er meerdere initiatieven in het 

gebied spelen. Voor de verschillende initiatieven worden afzonderlijke procedures gevolgd. Echter, de 

besluiten hieromtrent zijn in samenhang met elkaar genomen.  

7. Deze opmerking is ter kennisgeving aangenomen. 

 

Relatie tot het bestemmingsplan 

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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ZIENSWIJZE ontwerp bestemmingsplan Broek in Waterland- Molengouw 60-62

Aan de Gemeenteraad van de gemeente Waterland.

Zuiderwoude, 04-07-2017

Geachte Gemeenteraad, geachte raadsleden,

Op basis van de gemaakte afspraken in het bestuursakkoord Pilot Waterland verankerd in de PRV 
en onderdeel van het provinciaal ruimtelijk beleid vastgelegd in o.a. de Prov. Structuurvisie Noord- 
Holland 2040, en in doelstelling nog eens bekrachtigd tijdens de vergadering van de Stuurgroep Pilot 
Waterland op 6 oktober j.l. in aanwezigheid van de deelnemende wethouder RO J. vd Hoeven, stuur 
ik deze zienswijze waarin ik bezwaar maak tegen de voorgenomen bouwplannen aan de Molengouw 
60-62 te Broek in Waterland in de gemeente Waterland en plannen tot wijziging van het 
bestemmingsplan om dit bouwplan mogelijk te maken/te kunnen vergunnen door de gemeente 
Waterland.

In het informerend raadsdocument nr 180-1 en 2 van 26 juni 2012 ingebracht door burgemeester en 
wethouder, welke daarna niet zijn geammandeerd, bevraagd of waar anderzins bezwaar of beroep 
tegen is aangetekend en daarmede door raadsgriffier de heer E.Dijk als vigerend beleid is bevestigd , 
staat een exacte serie vastgelegde procedures en regels waarmee de planontwikkeling aan de 
Molengouw 60-62 strijdig is.
Ook de aangenomen motie 63A van November j.l. in P.S., bevestigt nog eens dat er sprake is van 
vigerend beleid. Aan de gemeente is het de taak overeenkomstig de geldende rechtsorde te 
handelen. Dit i.v.m. het belang van de planzekerheid, voorkomen van willekeur en precedentwerking 
behoorlijk bestuur en voorkomen van schade bij bouwinitiatiefnemers etc.

Het bestuursakkoord Pilot Waterland (samen met een met name genoemde lijst* van bouwlocaties in 
de Streekplanuitwerking Waterlands Wonen in de Rijksbufferzone waarvan wordt afgezien (art.8.7)) 
dient mede ter vervanging van allerlei sluip urbanisatie en heeft als onlosmakelijk onderdeel de “rood 
voor groen” regeling.
Inmiddels is dit akkoord reeds lang Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Noord-Holland 2040. PRV 
(bindend ook voor gemeenten en derden). Ook een eventuele (latere) lokale coalitieafspraak kan een 
in de bindende PRV vastgelegd bestuursakkoord van bovenlokaal belang, niet opzij zetten. Ook niet 
met een beroep op de bevoegdheid uit de wet RO, die eerder gebruikt is om aan dit bestuursakkoord 
deel te kunnen nemen.

Op een bestuursakkkoord zijn normale juridische regels van toepassing. Als er concrete resultaten in 
het akkoord worden afgesproken (zoals de 100 losse woningen in de bouwlinten en welke voldoen 
aan de criteria) zijn deze te controleren. De rechter kan deze resultaten afdwingen.
De selectie van deze 100 woningen is met deze zelfde bevoegdheid uit de wet RO door de gemeente 
gedelegeerd aan de Stuurgroep en uitwerking van de bouwplannen geschiedt in een samenspel 
tussen de bouwinitiatiefnemer en deskundigen, zoals letterlijk in het akkoord staat..

De provinciale motie 63A van November 2016 die zegt dat de bouwinitiatieven voor de bouwlinten 
door de Stuurgroep volgens gemaakte afspraken in de Stuurgroep behandeld moeten worden, uit 
hoofde van de wet RO, door ondertekening van het akkoord gemaakte afspraken en het opvolgen 
van de bindende PRV en het correct uitvoeren van vigerend beleid.

î



Op deze bouwlocatie (wel of niet al voorkomend op de lijst eerder hierboven aangegeven met een 
asterix *) mag dus niet gebouwd worden i.v.m. ligging in de bufferzone, het omzeilen van een 
verplichte afdracht “rood voor groen”, strijd met het bestemmingsplan, precendentwerking, bouwen in 
agragrisch gebied, weidevogelleefgebied, Rijks-, provincial en gemeentelijk vigerend beleid.

EEr wordt in het geval van de Molengow 60-62 een verkeerde procedure gevoerd; ook In strijd met het 
ondertekende bestuursakkoord Pilot Waterland en in strijd met de bindende PRV art. 5 a 1.

Uitsluitend buiten de bufferzone kan er op andere provinciale regelingen met aantonen van nut en 
noodzaak een beroep worden gedaan.

Het voorleggen van deze bouwlocatie aan de gemeenteraad, in afwijking van de afgesproken 
procedures en de procedure Pilot Waterland en daarmee ook het opzettelijk ongelijk behandelen van 
andere gelijksoortige reeds ingediende bouwinitiatieven (in het kader van de Pilot Waterland), is 
bovendien strijdig met het voeren van behoorlijk bestuur.

Ik wil benadrukken dat mijn bezwaren louter het procedureel handelen van de gemeente 
Waterland betreffen en niet het bouwinitiatief ten principale.

In afwachtiging van uw bevestiging van ( ontvankelijkheid) deze zienswijze met bezwaar tegen de 
voorgenomen bouwplannen aan de Molengouw 60-62 te Broek in Waterland, verblijf ik met de 
meeste hoogachting en

met vriéndelijke groet,

NB: de gronden voor bezwaren en strijdigheden om als gemeente te willen vergunnen bij de Molengouw 
60-62 te Broek in Waerland gelden ook voor de beide bouwinitiatieven( waar nog geen zienswijze of 
bezwaar voor open staat) aan de van Disweg te Broek in Waterland; hiervan zijn inmiddels de Provincie 
en het Rijk op de hoogte gesteld. Ook hier wil ik bij benadrukken dat mijn bezwaren louter het 
procedureel handelen van de gemeente Waterland betreffen en niet de bouwinitiatieven ten 
principale.
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Broek in Waterland, 2 juli 2017

Onderwerp: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Broek in Waterland, Molengouw 60 - 62 

Geachte raad,

In Ons Streekblad van 8 juni is op de Gemeentepagina het ontwerp-bestemmingsplan Broek in Waterland, 
Molengouw 60-62 bekendgemaakt.

Wij wonen op en worden, als alle plannen doorgaan, ingeklemd tussen 5 nieuwe woningen. 
Voor de ligging van onze woning zie bijlage 1.
Door Quartet Projectontwikkeling BV zijn we in het verleden op de hoogte gesteld van de plannen voor 3 
woningen op het perceel Molengouw 60-62. Hoewel ons uitzicht richting Zuiderwoude aan die zijde 
onbetaalbaar is, wilden we de plannen niet bij voorbaat afwijzen. Met de door hen (eenzijdig) opgestelde 
intentie-overeenkomst konden wij het echter niet eens zijn.
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp-bestemmingsplan.
Een aantal argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de 
orde.

1. Verkeershinder
Omdat dit ontwerp-bestemmingsplan een precedent zal scheppen voor de overige bouwplannen nabij 

 hebben wij de consequenties hiervoor ook bekeken.
Het ontwerpbestemmingsplan Molengouw 60 - 62 behelst 2 woningen

Sn de Gemeentepagina is eerder een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woning 
nabij  gepubliceerd.
Dat betrof 1 woning, waarvoor nog geen zienswijzen konden worden ingediend.
Tussen Molengouw 46 en 48 is ook een witte vlek op het bestemmingsplan voor 2018. In dat plan 
zijn 2 woningen voorzien

Totaal gaat het om 5 nieuwe woningen, waarvan hinder zal worden ondervonden.
De totale toename van verkeersbewegingen zal met 7 bewegingen per woning uitkomen op 35 bewegingen 
per etmaal i.p.v. 14 zoals aangegeven op bladzijde 16.
Het aantal verkeersbewegingen rondom ons huis zal dus meer dan verdubbelen.

2. Bouwvolume
2.1 Woonwiikie

Op bladzijde 5 wordt geconcludeerd dat het betreffende gebied langzamerhand toch al een woonwijkje is 
geworden.
Daar ben ik het niet mee eens.
De 3 woningen 50 t/m 52 liggen eigenlijk in een andere zijstraat van de Peereboomweg en liggen (ondanks 
dat de huisnummers opvolgend zijn aan ons  niet nabij ons huis. Het huis met kapsalon op 
nummer 58 is wel mee te tellen, maar daarentegen is op ons perceel 1 huis vervallen conform de 
bouwvergunning uit 1993.

Per saldo is het aantal woningen rondom onze woning gelijk gebleven.
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2.2 Aantal woningen
Stel dat het perceel in het huidige bestemmingsplan 2008 al een woonbestemming II zou hebben, zou het 
perceel minstens 1500m2 moeten bedragen om een tweede woning op het perceel te mogen realiseren 
volgens de vrijstellingsbevoegdheden art. 3.1.
Op blz. 4 van het bodemonderzoek is bij de basisgegevens aangegeven dat het perceel 1300m2 bedraagt. 
Hoe kan het dat 2 woningen zijn toegestaan en zelfs nog een derde woning erbij die om een of andere reden 
in dit voorontwerp niet is meegenomen? Het is misleidend om deze hierbij niet te vermelden.

2.3 Ligging aan rooilijn
Er wordt aangegeven dat de woningen evenwijdig aan de weg moeten liggen. Omdat deze 
bestemmingsplan-wijziging waarschijnlijk ook voor de woningen tussen Molengouw 46 en 48 zal gaan 
gelden wil ik hier toch een opmerking over maken.
De Molengouw loopt aan het einde zo grillig dat er van een echte rooilijn geen sprake is.
Op dat perceel lijkt het mij redelijk dat de woningen zo geplaatst moeten worden dat de naburige woningen 
er zo min mogelijk last van hebben.
Maar daar zal ik mijn reactie over geven als daar zienswijzen voor kunnen worden ingediend.

2.4 Gebouwhooqte
Ik vraag mij af hoelang een wijziging op een bestemmingsplan bepalend is voor het opgaat in het algemene 
bestemmingsplan? Blijven bijvoorbeeld de bepalingen voor de maximale bouwhoogte gegarandeerd?

Voor de goothoogte is 3,5m aangegeven en voor de nokhoogte 7m voor de nieuw te bouwen woningen.
Als het plan eenmaal gebouwd is, gaan dan de hoogtematen volgens het bestemmingsplan 2008 (of de 
nieuwe van 2018) van Wonen II van resp. 7 en 9m na verloop van tijd gelden? Want dan is het immers 
gemakkelijk om bij een verbouwing een grotere gebouwhoogte te realiseren.
Ik zie namelijk bij de recent gerealiseerde woningen aan de Molengouw een soort kapschuren met grotere 
hoogte en uitspringende daken gebouwd. Dan valt er nauwelijks meer tussendoor te kijken.

2.5 Bijgebouw

Op het perceel is een schuurtje aanwezig.
Dat wordt genoemd op het bodemonderzoek door Landview. Ik ken maar 1 schuurtje op het perceel met een 
asbest dak en dat schuurtje grenst aan ons perceel.
In bijlage 2 heb ik dat schuurtje omcirkeld.
In het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt daarover verder niets gezegd, maar uit eerdere 
correspondentie met Quartet Projecten bleken daar wel plannen mee te zijn. Ik ben van mening dat dit 
schuurtje niet voorbij ons huidig gezichtsveld mag worden gebouwd.

3. Nutsvoorzieningen
3.1 Gas, elekra, water, telefoon en kabel
Het lijkt mij een goed idee om de NUTS-aansluitingen op het openbare net niet via ons erf aan te sluiten, 
maar nieuwe aansluitingen via de ingang aan de Peereboomweg te realiseren. Overigens ligt er geen 
glasvezelkabel op ons erf. Als er dan toch gegraven moet worden, kan het net zo goed via de aansluiting 
aan de Peereboomweg.
In het verleden stond zonder aankondiging een grote graafmachine op ons erf om een aansluiting op de 
riolering te maken en het water voor nr. 58 werd vlug in onze vakantie aangesloten.
Graafwerk op ons erf wordt niet toegestaan, want de grond blijft inklinken.

3.2 Riolering

De woonarken achter ons huis en de andere nieuwe woningen zijn via het rioolnet over ons erf aangesloten. 
In het verleden hebben we vaak problemen gehad met het pompstation op ons erf en het lijkt mij geen goed 
idee om daar nog meer woningen op aan te sluiten.

4. Huisnummering
Door het grillig verloop van de Molengouw raakt de postbode in de war en moet ik dikwijls als onbezoldigd 
postbezorger aan de slag om de post in de juiste brievenbussen te deponeren.
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Omdat de slagboom bij die ingang aan de Peereboomweg vaak gesloten ís, komt bezoek voor de arken (en 
waarschijnlijk ook de toekomstige nieuwe woningen) bij ons aanbellen om te vragen hoe ze bij het juiste 
adres komen.
Een betere bewegwijzering en een open slagboom lijkt mij geen overbodige luxe.
Een nog betere oplossing zou een andere straatnaam zijn.

5. Bereikbaarheid hulpdiensten
Worden er regels voor bereikbaarheid van hulpdiensten opgenomen? 
Een open slagboom zal de veiligheid ten goede komen.

6. Bestemmingsplan
Het is vreemd dat in het ontwerp bestemmingsplan de overige woningen zoals genoemd bij punt 1 niet zijn 
meegenomen. Het lijkt een beetje “sneaky" te gaan op deze manier.
Zo van “als dit er doorkomt zonder dat er bezwaren zijn, dan zijn er ook geen belemmeringen meer voor de 
overige woningen".
Daarvan zijn er dan eerst nog totaal 5 extra, maar ik heb uit eerdere correspondentie met Quartet 
Projectontwikkeling begrepen dat er ook nog een optie is voor extra woningen aan het begin bij de ingang 
van de Peereboomweg.
Deze bestemmingsplan-wijziging is niet los te zien van de overige bouwplannen waarvoor nog 
bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn.

7. Waardevermindering
De waarde van onze woning zal beslist dalen als het wordt ingeklemd tussen 5 woningen.
In ieder geval zou de WOZ-waarde voor de vaststelling van de diverse aanslagen naar beneden moeten 
worden bijgesteld.

Voor het indienen van planschade bij het doorgaan van de bouwplannen zullen wij nog een adviesbureau 
gaan raadplegen.

Conclusie
Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen heít ontwerp-bestemmingsplan Broek in 
Waterland Molengouw 60-62 zoals gepubliceerd.
Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het ontwerp- 
bestemmingsplan niet vast te stellen omdat dit bestemmingsplan niet los te zien is van de overige 
bouwplannen grenzend aan onze woning.

Wij verzoeken u bij het uitwerken van de plannen rekeningen te houden met de knelpunten waarover wij 
onze zorgen hebben geuít.

Ik ga ervan uit dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend,
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Bijlage 1
Situatie op luchtfoto

kapsalon

I

SP»
I

2 woningen 
waarvoor nog geen 
bestemmingsplan- 
wijziging is

2 woningen 
Molengouw 60-62 
waarvoor 
zienswijzen 
kunnen worden 
ingediend

1 woning
waarvoor nog geen 
besteminingsplan- 
wijziging is
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Bijlage 2
Schuurtje met asbest dak

Deze afbeelding is een kopie uit het bodemonderzoek door Landview. 
Hierop is een schuurtje aangegeven met een asbest dak.

Het schuurtje grenst echter aan ons perceel.

BROOOF 00593,GOOI

BS00ŪF 006*900000

BRDOOF 00770GOOOT

06 N

BSŪOOF 00593GŌW

Dit is het 
schuurtje met 
asbest dak. BROBDF 0035900000

Naast Molengouw 58
Broek in Waterland 

Bijlage;

Getekend tlrof' HM 
Datum; W-06-2016N: N-pellfcujs 

ii -r. ""3 l-L» řiew
Datum veldwerk; 13-06-2016 
Boormeester H. Manshanden

lí De Factorij 32F, 1689 AL Zwaag 
ĩ Postbus 4060, 1620 HB Hoorn Noord
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

 

Artikel 1  Begrippen 

 

1.1  het plan: 

het bestemmingsplan Broek in Waterland - Molengouw 60-62 met identificatienummer 
NL.IMRO.0852.BPKBRmolen6062016-va01 van de gemeente Waterland;  

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage; 

1.3  aan-huis-gebonden beroep 

een dienstverlenend beroep, dat in een woning of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, 
waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft 
die in overeenstemming is met de woonfunctie; 

1.4  aanduiding: 

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

1.5  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  ander bouwwerk: 

een bouwwerk, geen gebouw, geen bijbehorend bouwwerk en geen overkapping zijnde;  

1.7  archeologisch waardevol terrein: 

een terrein waarin zich voorwerpen en/of bewoningssporen van vroegere samenlevingen bevinden; 

1.8  bebouwing: 

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

1.9  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak;  

1.10  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.11  bijbehorend bouwwerk: 

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

1.12  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

1.13  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak;  
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1.14  bouwlaag: 

de begane grond of een verdieping van een gebouw waarbij per bouwlaag over 100% van het 
vloeroppervlak een plafondhoogte van ten minste 2,40 m aanwezig c.q. mogelijk is. Een volledig onder 
het peil gelegen ruimte wordt hieronder niet begrepen; 

1.15  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;  

1.16  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel;  

1.17  bouwvlak: 

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

1.18  bouwwerk: 

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

1.19  dakterras: 

een plat dak dat door de wijze van afwerking geschikt is gemaakt om te worden gebruikt als terras, niet 
bedoeld een balkon uitstekend of op een erker; 

1.20  detailhandel 

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

1.21  erker: 

een ondergeschikt bijbehorend bouwwerk aan het hoofdgebouw met een beperkte omvang (breedte, 
bouwhoogte, diepte) en transparante verschijningsvorm, waardoor het stedenbouwkundig aanzicht niet 
wezenlijk wordt beïnvloed;  

1.22  gebouw: 

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

1.23  hoofdgebouw: 

een gebouw dat, gelet op de bestemming, zowel ruimtelijk als functioneel als het belangrijkste bouwwerk 
op een bouwperceel kan worden aangemerkt;  

1.24  kampeermiddel: 

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of 
kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

1.25  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten: 

de in bijlage genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk 
te stellen bedrijvigheid, met inbegrip van productiegebonden detailhandel, die door haar beperkte omvang 
in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend; 
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1.26  overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden; 

1.27  overkapping: 

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één 
wand, niet bedoeld een luifel;  

1.28  paardrijbak: 

een buitenrijbaan ten behoeve van paardrijdactiviteiten, voorzien van een zandbed en al dan niet voorzien 
van een omheining, zonder licht- en geluidsinstallaties; 

1.29  peil: 

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte 
van de kruin van de dichtstbijzijnde weg ter plaatse van die hoofdtoegang;  

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

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het zomerwaterpeil;  

1.30  productiegebonden detailhandel 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie; 

1.31  seksinrichting: 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig is, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard 
plaatsvinden.  

Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een 
sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, 
of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;  

1.32  standplaats: 

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, 
verkopen, verstrekken of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van 
fysieke middelen, zoals een kraam, wagen of tafel; 

1.33  voorgevel: 

de naar de weg gekeerde gevel; 

1.34  voorgevelrooilijn: 

de lijn welke kan worden getrokken in het verlengde van de naar het openbare gebied gekeerde gevel(s) 
van de hoofdbebouwing; 

1.35  woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden dan 
wel een naar de aard daarmee gelijk te stellen groep personen; 

1.36  woonhuis: 

een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven 
elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan 
worden; 
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1.37  zijerf: 

dat deel van het achtererf dat naast het hoofdgebouw en het verlengde daarvan ligt. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

1. de breedte en lengte of diepte van een bouwwerk: 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidsmuren; 

 

2. de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de 
scheidsmuren; 

 

3. de inhoud van een bouwwerk: 

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

 

4. de goothoogte van een bouwwerk: 

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

 

5. de bouwhoogte van een bouwwerk: 

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

 

6. de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde: 

tussen de bovenkant van het bouwwerk en het peil; 

 

7. Afstanden: 

afstanden tussen bouwwerken onderling, alsmede afstanden van bouwwerken tot erfscheidingen worden 
daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

 

Artikel 3  Wonen 

 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woonhuizen met bijbehorende bouwwerken, 

 

met de daarbij behorende: 

b. tuinen, erven en terreinen; 
c. oevers ter plaatse van de aanduiding 'oever'; 
d. andere bouwwerken. 

 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 

Ter plaatse van de aanduiding 'oever' mogen geen bouwwerken worden gebouwd en geen werken, geen 
bouwwerken zijnde, worden uitgevoerd tenzij ecologisch onderzoek verricht door een deskundige heeft 
aangetoond dat de noordse woelmuis, waterspitsmuis, bittervoorn en kleine modderkruiper hierdoor niet 
worden verstoord. 

 

3.2.2  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen geldt: 

a. als hoofdgebouw worden uitsluitend woonhuizen gebouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. het maximum aantal woningen zal niet meer dan 2 bedragen; 
d. de oppervlakte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 150 m²; 
e. een hoofdgebouw zal in maximaal één bouwlaag met kap worden gebouwd; 
f. een hoofdgebouw wordt met de voorgevel in de richting van de weg en langs die weg in de 

voorgevelrooilijn gebouwd;  
g. de goothoogte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 3,50 m; 
h. de bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 7,00m. 
 

3.2.3  Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken geldt: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken per hoofdgebouw mag niet meer 
bedragen dan 40% tot een maximum van 100m²; 

b. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de voorgevel van het hoofdgebouw dient ten minste 
1,00 m te bedragen dan wel in of achter het verlengde van de gevel te worden gebouwd; 

c. de goothoogte en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 
respectievelijk 3,00 m en 5,00 m; 

d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste 
bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan gebouwd wordt; 

e. de diepte van een bijbehorend bouwwerk aan de achtergevel van een woning mag niet meer bedragen 
dan 4,00 m gerekend vanuit de achtergevel; 

f. uitsluitend op een bijbehorend bouwwerk aan de achter- of zijgevel ten behoeve van een dakterras 
een hekwerk of een balustrade mag worden gebouwd tot een hoogte van maximaal 1,00 m. 
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3.2.4  Andere bouwwerken 

Voor het bouwen van andere bouwwerken, geldt: 

a. er worden geen andere bouwwerken ten behoeve van de opwekking van windenergie, paardrijbakken, 
zwembaden en tennisbanen gebouwd; 

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,00 m, met dien verstande dat 
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten 
hoogste 2,00 m bedraagt; 

c. de bouwhoogte van palen en masten bedraagt ten hoogste 6,00 m; 
d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 3,00 m. 
 

3.2.5  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering van 
uitbreiding van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken, voor zover het voornemen bestaat deze 
bebouwing binnen een afstand van 3,00 m van de perceelsgrens te situeren teneinde te waarborgen dat 
geen onnodige nadelige verandering teweeg wordt gebracht in de bezonningssituatie op de aangrenzende 
erven en met dien verstande dat: 

a. daardoor de gebruikswaarde van het te bebouwen erf niet onevenredig wordt geschaad; 
b. geen inbreuk wordt gemaakt op het toelaatbare bebouwingsoppervlak. 

 

3.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van de gronden ten behoeve van een paardrijbak, een zwembad en/of een tennisbaan; 
b. het gebruik van de hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van kantoor- en 

praktijkruimte, met dien verstande dat onder dit verbod niet valt het gebruik van gedeelten van 
bebouwing als kantoor- en praktijkruimten ten behoeve van een aan-huis-gebonden beroep, indien en 
voor zover: 
1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft; 
2. het vloeroppervlak van de kantoor- en praktijkruimte niet groter is dan 30% van het 

vloeroppervlak van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken; 
3. de verhoogde vraag naar parkeervoorzieningen wordt opgevangen op eigen terrein. 

 

3.4  Afwijken van de gebruiksregels 

3.4.1  Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.1 voor het gebruik van 
het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
vallende onder de categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten als bijgevoegd in de bijlage bij deze 
regels, met dien verstande dat: 

a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft; 
b. geen afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de omgeving; 
c. bij de beoordeling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning, de verkeersaantrekkende werking 

mede in beschouwing wordt genomen; 
d. het vloeroppervlak, in gebruik voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, ten hoogste 30% van het 

gezamenlijk vloeroppervlak van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken bedraagt; 
e. geen detailhandel mag plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de 

uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 
f. de verhoogde vraag naar parkeervoorzieningen ten behoeve van het gebruik wordt opgevangen op 

eigen terrein; 
g. de bedrijfsmatige activiteiten geen onnodige nadelige invloed hebben op de omgeving. 
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Artikel 4  Waarde - Aardkundig 

 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Aardkundig' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 

 het behoud, het herstel en de uitbouw van de aardkundige waarden. 

 

4.2  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

 het dempen en/of graven van sloten en/of andere waterlopen en/of -partijen. 

 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Werken en werkzaamheden 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2 in die zin dat sloten en/of 
andere waterlopen en/of -partijen worden gedempt en/of gegraven, mits: 

a. het om een zeer beperkte ingreep gaat die wordt uitgevoerd ten behoeve van een landbouwkundige 
noodzaak; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aardkundige waarden van het gebied. 

 

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

4.4.1  Vergunningsplicht 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning 
vereist: 

a. het ontgronden, diepploegen, egaliseren, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de 
bodemstructuur; 

b. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse hoofdtransport-, energie- en/of 
telecommunicatiekabels en/of -leidingen. 

 

4.4.2  Uitzondering 

Het bepaalde in 4.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 
welke: 

a. het normale onderhoud en het normaal gebruik betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan; 
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 
 

4.4.3  Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de aardkundige waarden. 
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Artikel 5  Waarde - Archeologie 4 

 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 

 het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 

 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 2.500 m² en 
dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat: 

a. geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord. 
 

5.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de 
volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg. 

 

5.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

5.3.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning 
vereist: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen over een groter oppervlak dan 2.500 m²; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden over een groter oppervlak dan 2.500 m²; 
c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 2.500 m² en op een grotere diepte dan 0,40 

m; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden met een groter oppervlak dan 2.500 m² en op een 

grotere diepte dan 0,40 m; 
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van drainage over 

of met een groter oppervlak dan 2.500 m² en op een grotere diepte dan 0,40 m; 
f. het in de grond brengen van voorwerpen over een groter oppervlak dan 2.500 m² op een grotere 

diepte dan 0,40 m; 
g. het verrichten van graafwerkzaamheden over een groter oppervlak dan 2.500 m² en dieper dan 0,40 

m; 
h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen 

en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur over een groter oppervlak 
dan 2.500 m² en op een grotere diepte dan 0,40 m. 
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5.3.2  Uitzondering 

Het bepaalde in 5.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van 
drainagewerken en het sleufloos draineren; 

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits 

verricht door een daartoe bevoegde instantie 
 

5.3.3  Toetsingscriteria 

De in 5.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits: 

a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden kunnen worden verstoord. 
 

5.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning 

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de 
volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg. 

 

5.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' 
geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch 
deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel 

 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. Een 
eenmaal als bedrijfswoning gerealiseerd bouwwerk blijft bij de toepassing van deze regels aangemerkt als 
bedrijfswoning. 

 



 bestemmingsplan Broek in Waterland - Molengouw 60-62  

bestemmingsplan "Broek in Waterland - Molengouw 60-62" (vastgesteld)  15  

Artikel 7  Algemene gebruiksregels 

 

7.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten 
behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en 
werkzaamheden; 

b. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen; 
c. het storten van puin en/of afvalstoffen; 
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 
e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen. 
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels 

 

Met een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van: 

a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen, percentages, met uitzondering van 
de maximale bouwhoogte van hoofdgebouwen binnen de bestemming 'Wonen', tot niet meer dan 
15% van die maten, afmetingen en percentages; 

b. de bestemmingsregels ten behoeve van de overschrijding van bouwgrenzen, voor zover zulks van 
belang is voor een technisch of esthetisch beter realiseren van bouwwerken dan wel voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen niet 
meer dan 3,00 m bedragen en geen vergroting van bouwvlakken inhouden anders dan bedoeld onder 
a; 

c. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van andere bouwwerken, in die zin dat de 
bouwhoogte van andere bouwwerken wordt vergroot tot niet meer dan 10,00 m; 

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen in die zin dat de 
bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van dakopbouwen met ten hoogste 1,00 m wordt vergroot; 

e. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. het bestemmingsvlak 
in die zin dat de grenzen van het bouw- c.q. het bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden 
overschreden door: 
1. erkers aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mits: 

 de diepte van een erker ten hoogste 1,00 m bedraagt; 

 de bouwhoogte ten hoogste de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,20 
m, bedraagt; 

2. balkons, mits: 

 de bouwgrens met niet meer dan 1,00 m wordt overschreden; 

 de breedte niet meer dan tweederde van de voorgevelbreedte bedraagt; 
3. liftinstallaties ten behoeve van de huisvesting van minder validen, mits: 

 de bouwgrens met niet meer dan 2,00 m wordt overschreden; 

 de bouwhoogte ten hoogste 6,00 m bedraagt. 
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Artikel 9  Overige regels 

 
1. Een bouwwerk waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, mag uitsluitend 

worden gebouwd of gebruikt wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan in voldoende 
parkeergelegenheid is voorzien die duurzaam in stand wordt gehouden. 

2. Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid indien wordt voldaan: 
a. aan de beleidsregel ten aanzien van het voorzien in voldoende parkeergelegenheid, zoals deze 

geldt ten tijde van de aanvraag om omgevingsvergunning,  
b. bij ontbreken van een beleidsregel als genoemd onder 1, aan de CROW-parkeernomen zoals deze 

gelden ten tijde van de aanvraag om omgevingsvergunning. 
3. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden 

toegestaan dat in minder parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk 
doet aan de parkeersituatie. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

 

Artikel 10  Overgangsrecht 

 

10.1  Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

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

 

10.2  Overgangsrecht gebruik 

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

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

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

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 11  Slotregel 

 

Deze regels worden aangehaald als:  

 
'Regels van het bestemmingsplan Broek in Waterland - Molengouw 60-62'. 
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Bijlage bij regels 
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Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten 
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22 58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                     

221 581   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 

223 182   
Reproductiebedrijven opgenomen 
media 0 0 10     0   10   1 

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                     

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10     0   10   1 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS                     

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 

51 46 - 
GROOTHANDEL EN 
HANDELSBEMIDDELING                     

511 461   Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

52 47 - 
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 
PARTICULIEREN                     

527 952   
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 
auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                     

72 62 - 
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE                     

72 62 A 
Computerservice- en 
informatietechnologie-bureaus e.d. 0 0 10     0   10   1 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                     

732 722   
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10     0   10   1 

74 

63, 69 
t/m 71, 
73, 74, 
77, 78, 
80 t/m 
82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                     

74 

63, 69 
t/m 71, 
73, 74, 
77, 78, 
80 t/m 
82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren 0 0 10     0   10 D 1 

7484.4 82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10     0   10   1 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                     

9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10     0   10   1 

9302 9602   
Kappersbedrijven en 
schoonheidsinstituten 0 0 10     0   10   1 
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