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1. INLEIDING 

 

 

1.1 Aanleiding en doel 
 

Qurios Bloemendaal heeft het voornemen om op het perceel Zeeweg 80 te Overveen, gemeente 

Bloemendaal een hotel te ontwikkelen. Voorzien wordt een kwalitatief hoogwaardig 4-sterrenhotel met 

een hoog serviceniveau. De beoogde bebouwing bestaat uit drie bouwlagen met een verspringende 

dakvorm, waarbij de derde bouwlaag onderdeel uitmaakt van de kap. De huidige bebouwing ter 

plaatse wordt gesloopt. In het vigerende bestemmingsplan heeft het betreffende kavel de bestemming 

‘Horeca’. Binnen deze bestemming is het reeds mogelijk om een hotel te realiseren. Ook heeft de ge-

meente eerder uitdrukkelijk de wens uitgesproken om een hotel op deze locatie onder voorwaarden te 

willen faciliteren.  

 

De gewenste nieuwbouw van het hotel past echter niet binnen de bouwregels van het vigerende be-

stemmingsplan. De bebouwing wordt anders gepositioneerd dan het bouwvlak, de footprint van de be-

bouwing wordt groter en daarnaast worden de maximaal toegestane hoogten overschreden.  

 

Ter plaatse van de projectlocatie is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarmee ten behoeve 

van een grotere oppervlakte en/of hogere goot- en bouwhoogte kan worden afgeweken van de vige-

rende bouwregels. De gewenste nieuwbouw voldoet grotendeels aan de voorwaarden van deze wijzi-

gingsbevoegdheid. Echter is het om esthetische redenen en met het oog op de kwaliteit en het servi-

ceniveau van de hotelkamers en het hotel en de daarmee gewenste inrichting van het gebouw, ge-

wenst om de op basis van de bevoegdheid toegestane maximale goot- en bouwhoogten te overschrij-

den. De beoogde maximum goothoogte wordt 7,70 meter en de maximum bouwhoogte 11 meter, ter-

wijl de wijzigingsbevoegdheid een maximum van 7 respectievelijk 10 meter voorschrijft. Daarnaast 

wordt ten behoeve van de balkons en dakoverstekken afgeweken van de maximale bouwgrenzen 

(40x25 meter). De eerstgenoemde afwijking past binnen de algemene 10%-afwijkingsbevoegdheid 

van het vigerende bestemmingsplan. De overschrijding van de bouwgrenzen is eveneens mogelijk op 

basis van een binnenplanse afwijking. 

 

Gelet op het voorgaande, is het opstellen van een wijzigingsplan noodzakelijk, waarbij tevens toepas-

sing wordt gegeven aan de algemene afwijkingsbevoegdheid ten aanzien van de maximum hoogten 

en overschrijding van de bouwgrenzen. Onderdeel hiervan is de voorliggende toelichting, waarin wordt 

aangetoond dat het voornemen in overeenstemming met het beginsel van een goede ruimtelijke orde-

ning is. In de ruimtelijke onderbouwing wordt uiteengezet waarom het initiatief vanuit ruimtelijk, functi-

oneel en milieu hygiënisch oogpunt passend is op de voorgestelde locatie. Er wordt onder meer inge-

gaan op het vigerend ruimtelijk beleid, programmatische aspecten en milieuwetgeving.  

 

 

1.2 Projectgebied 
 

Het projectgebied betreft het perceel Zeeweg 80 te Overveen en is gelegen op korte afstand van de 

Noordzee, aan de rand van de duinen. Het projectgebied ligt ruim 4 kilometer ten westen van de ker-

nen Overveen en Bloemendaal en ruim 1 kilometer ten noorden van het circuitpark Zandvoort. In fi-

guur 1 is de ligging van het projectgebied weergegeven. 
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Figuur 1: ligging projectgebied (bron: Bing Maps) 

 

Het projectgebied maakt deel uit van een cluster met recreatieve, horeca- en enkele andere voorzie-

ningen. Tot de directe omgeving van het projectgebied behoren onder meer een restaurant (Zeeweg 

82), een politiepost (Zeeweg 84), een post van de reddingsbrigade (Zeeweg 78), een parkeerterrein 

en het Noordzeestrand met enkele horecavoorzieningen. Het projectgebied ligt naast een toegang tot 

het Noordzeestrand. Aan de noordkant van het projectgebied is een duinlandschap aanwezig. Daar-

naast is het recreatiepark Qurios Bloemendaal op korte afstand van het projectgebied gelegen. Verder 

oostelijk van het projectgebied zijn aan de Zeeweg nog enkele recreatieparken/campings aanwezig in 

het duingebied. Het perceel is aan de zuidkant ontsloten op de Zeeweg, ten oosten van Zeeweg 82. In 

figuur 2 is de directe omgeving van het projectgebied zichtbaar. 

  

Zandvoort 

Overveen 

Bloemen-
daal 

Nationaal Park  

Zuid-Kennemerland 
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Figuur 2: omgeving van het projectgebied (bron: Bing Maps) 

 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan  
 

Ter plaatse van het projectgebied geldt het bestemmingsplan ‘Bloemendaal aan Zee’, vastgesteld op 

27 juni 2013. In figuur 3 is een uitsnede van het bestemmingsplan opgenomen. Het perceel heeft de 

bestemming ‘Horeca’ met een bouwvlak rondom de bestaande bebouwing. Daarnaast is de functie-

aanduiding ‘horeca tot en met categorie 2’ opgenomen. Rondom het bouwvlak is de aanduiding ‘spe-

cifieke vorm van horeca – zeebalkon’ van toepassing. Het perceel ligt binnen de dubbelbestemmingen 

‘Waarde – Archeologie 3’ en ‘Waterstaat – Waterkering’. Ten slotte is een wijzigingsbevoegdheid (wij-

zigingsgebied 1) op het perceel van toepassing. 

 

Binnen de bestemming ‘Horeca’ zijn in het projectgebied horeca-activiteiten van categorie 1 en 2 toe-

gestaan. Een hotel valt volgens de categorie-indeling in het bestemmingsplan onder categorie 1b 

(‘overige lichte horeca’) en is derhalve reeds toegestaan volgens de vigerende gebruiksregels. Het 

voornemen is in overeenstemming met de gebruiksregels. 

 

Het bouwplan is daarentegen niet in overeenstemming met de bouwregels. Er wordt gedeeltelijk bui-

ten de contouren van het opgenomen bouwvlak gebouwd. Daarnaast worden de toegestane maxi-

mum goot- en bouwhoogten, respectievelijk 3 en 6 meter, overschreden. De beoogde bouwmassa 

heeft een bouwhoogte van maximaal 11 meter, maar kenmerkt zich door een verspringende daklijn. 
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De voorziene goothoogte is maximaal 7,70 meter. In deze opzichten is er sprake van een strijdigheid 

met de bouwregels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3: uitsnede vigerend bestemmingsplan ‘Bloemendaal aan Zee’ (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

In het projectgebied geldt de gebiedsaanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 1’. De daaraan gekop-

pelde wijzigingsbevoegdheid (artikel 4.4.1) maakt het mogelijk om de geconstateerde strijdigheden 

met de bouwregels van het bestemmingsplan toe te staan. Er wordt niet volledig aan de daaraan ge-

stelde voorwaarden voldaan, omdat de maximum goot- en bouwhoogten die deze voorwaarden stel-

len (respectievelijk 7 en 10 meter) worden overschreden. Artikel 18.1 sub c maakt het echter mogelijk 

om af te wijken van “de op de verbeelding dan wel in de regels aangegeven maten en getallen, voor 

zover deze afwijking niet meer dan 10% bedraagt en met dien verstande dat deze bepaling niet van 

toepassing is op het bebouwd grondoppervlak, het bruto vloeroppervlak, de bebouwingspercentages 

en de aantallen zoals aangegeven op de verbeelding.” Het voornemen gaat uit van een goothoogte 

van maximaal 7,70 meter en een bouwhoogte van maximaal 11 meter en voldoet daarmee aan de ka-

ders van deze algemene afwijkingsbevoegdheid. 

 

Het voorgaande maakt een het opstellen van een wijzigingsplan noodzakelijk. 
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2. HET PROJECT 

 

2.1 Huidige situatie 
 

Het projectgebied betreft het perceel aan de Zeeweg 80 te Overveen en wordt begrensd door een res-

taurant (Zeeweg 82) en een politiepost (Zeeweg 84) aan de zuidkant, een post van de reddingsbri-

gade (Zeeweg 78) aan de noord- en oostkant en het duingebied met toegang tot het Noordzeestrand 

aan de westkant. Op het perceel is momenteel een horecagelegenheid aanwezig. De bebouwing ver-

keert in betrekkelijk slechte staat, mede door recente leegstand en is daardoor van een matige ruimte-

lijke kwaliteit. De huidige bouwmassa bestaat uit één bouwlaag met een kap. Het omliggende terrein 

is nagenoeg volledig verhard.  

Figuur 4: huidige bebouwing projectgebied en directe omgeving (bron: Platform Allround) 

 

Het perceel ligt verhoogd ten opzichte van het restaurant en de politiepost, alsmede de Zeeweg en het 

strand, namelijk op circa 17 meter boven NAP. Vanwege deze ligging heeft de locatie een goede po-

tentie als zichtlocatie richting de Noordzee én als representatieve entree bij dit gedeelte van het 

strand. In figuur 5 is de zichtkwaliteit schematisch weergegeven. Daarnaast ligt het projectgebied aan 

het einde van de Zeeweg, die als route door het duinlandschap fungeert, vanaf de planlocatie in oos-

telijke richting. Langs deze route zijn verschillende recreatieve en horecafuncties gelegen. De huidige 

situatie maakt van het eindpunt van de route een verharde vlakte, die een abrupt einde van het duin-

landschap vormt (figuur 6). De potentie van de locatie als zichtlocatie c.q. blikvanger en als kwalitatief 
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hoogwaardig eindpunt van de duinroute wordt met de huidige rommelige invulling en bebouwing der-

halve niet tot nauwelijks benut. Het geheel oogt rommelig en vervallen en biedt daarmee geen repre-

sentatieve aanblik voor het gebied. In figuur 7 is een foto van de actuele situatie ter illustratie opgeno-

men. 

 

Figuur 5: zichtkwaliteit huidige locatie schematisch weergegeven (bron: Platform Allround) 

 

Figuur 6: landschappelijke context: de Zeeweg als route door het duinlandschap (links) en de projectlocatie e.o. als abrupt einde 

van de duinroute (bron: Burobol/Platform Allround). 
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Figuur 7: beeld van de huidige situatie (bron: Platform Allround) 

 
 
2.2 Toekomstige situatie en programma 
 

Programma 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om in het projectgebied een hotel te ontwikkelen. De locatie 

leent zich vanwege de ligging direct aan zee, nabij een parkeerterrein en met een directe ontsluitings-

mogelijkheid op de Zeeweg uitstekend voor de exploitatie van een hotel. Zoals in hoofdstuk 3 nader 

zal worden toegelicht, past deze ontwikkeling ook in de door de gemeente uitgesproken visie voor 

deze locatie. Daarnaast biedt de locatie door de prominente ligging direct aan een toegang tot het 

strand een uitgelezen mogelijkheid om een fraaie uitzichtplek en een ‘poort’ naar het strand te realise-

ren. Gezien de huidige verrommelde en weinig fraaie staat van het perceel en de bebouwing, is de 

wenselijkheid van een nieuw initiatief, dat tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit leidt, evident. 

 

De bestaande bebouwing zal geheel worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. Voor-

zien wordt een kwalitatief hoogwaardig hotel met 47 ruime kamers (7 op begane grondniveau, 20 op 

de 1e en 20 op de 2e verdieping) en een hoog serviceniveau, een 4-sterrenhotel. De beoogde bebou-

wing bestaat uit drie bouwlagen met een verspringende dakvorm. De goothoogte zal circa 7,7 meter 

bedragen en de bouwhoogte maximaal 11 meter. Voor onder meer de technische en architectonische 

uitwerking (isolatie, dakaccenten, e.d.), alsmede om voldoende vrije hoogte in de lobby en hotelka-

mers te kunnen creëren, is een totale bouwhoogte van 11 meter benodigd. Het gebouw zal daarmee 

bestaan uit drie functionele bouwlagen. De oppervlakte van de bebouwing bedraagt circa 720 m². 
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Gebouw 

Uitgangspunt voor het ontwerp van het nieuwe hotel is inbedding in het duinlandschap (zie figuur 8 en 

9). De gewenste positionering en maatvoering is om zowel architectonische als praktische redenen 

gekozen. Zo is het met de voorgestane breedte van de bebouwing mogelijk om aan weerszijden van 

de bebouwing voldoende ruime hotelkamers te realiseren, die passend zijn binnen het beoogde seg-

ment en een hoge bezettingsgraad verzekeren.  

Figuur 8: impressie van het zicht vanaf de boulevard met gewenste bebouwing in het duinlandschap (bron: Platform Allround) 

 

Het gebouw zal een hoogwaardige uitstraling krijgen, die passend is bij deze plek. Ook wordt wat be-

treft de architectuur, maatvoering, materiaalgebruik en uitstraling aangesloten bij het beeldkwaliteits-

plan voor Bloemendaal aan Zee. In hoofdstuk 3 wordt dit nader toegelicht. Het plan is meermaals aan 

het Kwaliteitsteam Bloemendaal aan Zee voorgelegd. Suggesties tot wijziging van het ontwerp zijn 

meegenomen. Het ontwerp van het hotel is op 17 oktober 2018 door het Kwaliteitsteam beoordeeld. 

Het Kwaliteitsteam is positief over de kwaliteit van het ontwerpconcept. 

Het ontwerp van het hotel kenmerkt zich door een licht en regelmatig kader dat interactie aangaat met 

de karakteristieke kapvorm. Door de gevelritmiek en kapvorm ontstaat een verticale parcelering die 

het gebouwvolume nuanceert. Terugliggend ten opzichte van de gevels zijn grote transparante puien 

ontworpen die bijdragen aan de lichte en transparante uitstraling van het gebouw. De zuidgevel aan 

de zijde van de Zeeweg kenmerkt zich door een uitnodigende transparante plint waarachter zich de 

entree en lobby met uitzicht op zee bevinden. De noordgevel, aan de zijde van de strandwacht, heeft 

een meer gesloten karakter. 

 

De gevels van de begane grond en 1e verdieping zijn bekleed met een zandkleurige natuur- of kunst-

steen waarmee de relatie met de kleuren en materialen van het duinlandschap wordt gezocht. De ko-

zijnen hebben een warme natuurlijke kleur die ook de 2e verdieping en onderzijde van het dak karakte-

riseren. Het dak is van zink of licht grijs aluminium met een fijne profielverdeling. In de bijlage zijn 3D-

impressies van het ontwerp van de bebouwing opgenomen. Hier zijn ook detailtekeningen van de toe-

komstige bebouwing opgenomen.  

Terreininrichting, ontsluiting en parkeren 

In figuur 9 is de toekomstige terreininrichting zichtbaar met de situering van de nieuwe bebouwing. 

Ook de terreininrichting is door het Kwaliteitsteam positief beoordeeld. Tevens wordt de bestaande 

toegangsroute gewijzigd. Door herinrichting van de toegangsroute wordt het verharde oppervlak gere-

duceerd en wordt het duinlandschap op de kavel geïntroduceerd. Uitgangspunt hierbij is dat er een 
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gescheiden routing voor auto’s en voetgangers kan ontstaan. Daarnaast ontstaat door de verdraaiing 

van het gebouwvolume ruimte om een terras te maken dat verdiept ligt ten opzichte van het peil van 

het hotel. Hierdoor snijdt het gebouwvolume in het landschap en loopt het op fraaie wijze over in de 

duinen. De ontsluiting van het perceel is direct op de Zeeweg, waarbij aankomend en vertrekkend ver-

keer een verschillende routing krijgen. Voor vertrekkend verkeer wordt daarbij deels gebruik gemaakt 

van de toegangsweg van de strandwacht.  

 

Over deze oplossing vindt overleg plaats met de reddingsbrigade. Op 18 januari 2019 zijn de vertrek-

punten van deze invulling besproken en afgestemd met de reddingsbrigade. Deze staat positief tegen-

over de oplossing en het overleg heeft naar tevredenheid van beide partijen plaatsgevonden. Een ver-

volgoverleg over nadere invulling van het terrein en detailuitwerking van de oplossing zal nog plaats-

vinden. 

 

Parkeren vindt niet binnen het projectgebied plaats, maar in de directe nabijheid op openbaar parkeer-

terrein 

 

Figuur 9: situatietekening toekomstige situatie op begane grondniveau, incl. ontsluiting (bron: Buro Bol) 
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3. BELEIDSKADER 

 

 

3.1 Rijksbeleid 
 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die op 13 maart 2012 is vastgesteld, vormt de over-

koepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ordening van Nederland. In de SVIR schetst het ka-

binet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Tot 2028 

heeft het kabinet drie rijksdoelen geformuleerd: 

 vergroten concurrentiekracht door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te verster-

ken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat; 

 verbeteren van de bereikbaarheid; 

 zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waar-

den. 

De SVIR benoemt met name rijksdoelen en nationale belangen. De (boven)lokale afstemming van de 

overige thema’s wordt overgelaten aan gemeenten en provincies.  

 

Doorwerking projectgebied 

Dit project betreft een lokale ontwikkeling. De rijksdoelen en overige nationale belangen zijn met het 

initiatief niet aan de orde of in het geding. Het wijzigingsplan conflicteert niet met de SVIR. 

 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

 

Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de visie 

heeft vastgesteld. De nationale belangen uit de SVIR die juridische borging vragen, zijn geborgd in het 

Barro. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplan-

nen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf.  

 

Doorwerking projectgebied 

Het projectgebied behoort tot het kustfundament. Titel 2.3 van het Barro is hierop van toepassing. Het 

projectgebied ligt binnen de kernzone van een primaire waterkering. 

 

Art. 2.3.2 Barro geeft het volgende aan: “In een bestemmingsplan dat een wijziging inhoudt ten op-

zichte van het daaraan voorafgaande bestemmingsplan worden geen activiteiten mogelijk gemaakt 

die een belemmering vormen voor het uitzicht op de vrije horizon vanaf de gemiddelde hoogwaterlijn 

met de blik op zee.” Hieraan wordt voldaan. Het plan voldoet aan de maximale hoogten die in de af-

wegingskaders, opgenomen in het thans vigerende bestemmingsplan ‘Bloemendaal aan Zee’, zijn be-

schreven.  

 

Tevens wordt voldaan aan het bepaalde in art. 2.3.3 en 2.3.4 door middel van de opgenomen dubbel-

bestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ en de afstemming die reeds met het Hoogheemraadschap 

heeft plaatsgevonden (zie par. 4.5). 

 

Ten slotte stelt art. 2.3.5 beperkingen aan het bouwen in het kustfundament buiten stedelijk gebied. 

Het projectgebied behoort tot een bestaand cluster met stedelijke voorzieningen. Daarnaast voorziet 
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het bouwplan in sloop en herbouw met een beperkte uitbreiding van het grondoppervlak, welke vol-

doet aan het in de wijzigingsbevoegdheid gestelde maximum van 40x25 meter en derhalve reeds als 

aanvaardbaar is aangemerkt. Het wijzigingsplan is in overeenstemming met dit artikel. 

 

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de ladder voor duurzame verstede-

lijking in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Bro) opgenomen. De ladder ziet op een zorgvul-

dige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De lad-

der is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden toegepast bij elk ruimtelijk besluit dat een 

‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maakt. Wat er onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

wordt verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro bepaald: “De ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzienin-

gen.” Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het een nieuwe stedelijke ontwikkeling van enige om-

vang moet zijn.1 

 

Per 1 juli 2017 is een gewijzigde Ladder in werking getreden. Hierin is de tekst van de Ladder terugge-

bracht naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven dat de voorgenomen nieuwe stede-

lijke ontwikkeling voorziet in een behoefte plus een motivering indien de stedelijke ontwikkeling niet 

binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd: “De toelichting bij een bestemmingsplan 

dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan 

die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 

stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 

worden voorzien” (artikel 3.1.6 lid 2 Bro). De ladder is ook van toepassing op wijzigingsplannen. 

 

Doorwerking projectgebied 

Het onderhavige project betreft het realiseren van een hotel met een drielaagse bouwmassa, met een 

oppervlakte van circa 720 m². Het hotel krijgt 47 kamers. Het planvoornemen is in functioneel opzicht 

in overeenstemming met de geldende bestemming ‘Horeca’. Er is geen sprake van een bestemmings-

wijziging of een uitbreiding van het huidige bouwperceel, waarop reeds een stedelijke functie is toege-

staan. Wel is er sprake van een intensivering van het gebruik, omdat er meer bouwmassa wordt toe-

gestaan. De huidige maximale goot- en bouwhoogten van respectievelijk 3 en 6 meter worden ver-

groot naar maximaal 7,7 meter (goothoogte) en 11 meter (bouwhoogte). Daarnaast wordt de footprint 

van de bebouwing beperkt vergroot, namelijk van 648 m² naar circa 720 m². Er is hiermee sprake van 

een intensivering van het gebruik door een uitbreiding van het ruimtebeslag, maar deze zijn niet van 

zodanige omvang dat er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, zoals bedoeld in het Bro. 

Daarom wordt geconcludeerd, dat de Ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing is op 

het project. Wat betreft nut en noodzaak van het initiatief vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke or-

dening, wordt verwezen naar paragraaf 3.2.2. Daarnaast is het initiatief getoetst aan het regionaal ont-

wikkelkader verblijfsaccommodaties. Hierop wordt in paragraaf 3.2.4 ingegaan. Dit ontwikkelkader om-

vat kwalitatieve toetsingskaders. Uit de betreffende paragraaf blijkt dat hieraan wordt voldaan. Het 

project is in lijn met de Ladder voor duurzame verstedelijking. 

 

 

 

                                                      
1   O.a. ABRS 1 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1503), ABRS 18 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:428) en ABRS 24 augustus  
     2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2319). 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87867&summary_only=&q=201503801%2F1%2FR2
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82710&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2015%3A428
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88704&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A2319
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3.1.4 Beleid duurzaamheid 

 

Energietransitie  

De energietransitie betekent de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steen-

kolen naar volledig duurzame energie. Duurzame, groene energie kennen we nu al vanuit zon, wind, 

biomassa en water. Het doel van de transitie is om een geheel duurzame energievoorziening te heb-

ben in 2050 in Nederland, die dan dus voor 100% bestaat uit groene energie. Deze afspraken zijn 

vastgelegd in het Energieakkoord.  

 

Regelgeving aardgasvrij- en energie neutrale nieuwbouw (VET)  

Per 1 juli 2018 is de wet Voortgang Energietransitie (wet VET) van kracht, die zegt dat het niet meer is 

toegestaan om nieuwbouw met aardgas te realiseren, tenzij de gemeente beslist dat er zwaarwe-

gende belangen zijn om hiervan af te wijken.  

 

GPR Gebouw 

Een instrument om duurzaam bouwen inzichtelijk en meetbaar te maken is GPR Gebouw. Dit instru-

ment geeft rapportcijfers op de onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomst-

waarde. Hoe hoger de score, hoe duurzamer de woning(en). GPR Gebouw is zowel een communica-

tiemiddel als praktische maatregelenlijst om nog duurzamer te bouwen; een voorbeeld is dat u HR++ 

glas gaat vervangen door HR+++ glas met hogere isolatiewaarden. Dit is dan direct te merken aan de 

scores, de meerkosten zijn gering en er kan volstaan worden met mogelijk een warmtepomp met een 

lagere capaciteit (in overleg met de installateur) en dus goedkoper. Ook is het mogelijk om circulair 

bouwen bespreekbaar en toetsbaar te maken.  

 

Doorwerking projectgebied 

Het beoogde te realiseren gebouw voldoet aan de geldende regelgeving en EPC-norm. Conform wet 

VET is het project uitgewerkt op basis van gasloos bouwen. Daarnaast is het gebouw voorzien van 

luchtwarmtepompen, waarbij ook aandacht is besteed aan het aspect geluid van de buitenunits, het 

gebouw is voorzien van PV-panelen en ruim bemeten isolatielagen. Kierdichting heeft eveneens bij-

zondere aandacht, ook in relatie tot de ligging van het gebouw op de duin en de windbelasting.  

Bij de bouwkundige materialisatie heeft het aspect duurzaamheid de te verwachten aandacht gekre-

gen en in het verlengde daarvan zijn keuzes gemaakt voor o.a. gevelbekleding en gevelpuien. De am-

bitie van de gemeente is voor nieuwe projecten een GPR van 7,0 te behalen. Het gaat om ambitie-

waarden, die geen verplicht toetsingskader vormen. Hiervoor is een tool beschikbaar gesteld en de 

initiatiefnemer heeft hierop geanticipeerd en zich tot doel gesteld de beoogde score van minimaal 7,0 

te behalen. De tool is voor dit project ingevuld en de resultaten zijn als bijlage bijgevoegd, waaruit 

blijkt dat de doelstelling wordt gehaald. 

 

 

3.2 Provinciaal en regionaal beleid 
 

3.2.1 Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 

 

Op 19 november 2018 is de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 vastgesteld. De provincie Noord-

Holland heeft hierin acht hoofdthema’s van trends en ontwikkelingen, met hun kernopgaven, geformu-

leerd: 

- Klimaatverandering; 

- Bodem, water en luchtkwaliteit; 
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- Biodiversiteit; 

- Economische transitie; 

- Energietransitie; 

- Mobiliteit; 

- Verstedelijking; 

- Landschap. 

 

Noord-Holland heeft een relatief hoog welvaarts- en welzijnsniveau. Om deze ook voor de toekomst 

vast te kunnen houden, richten de provincie zich als hoofdambitie op een goede balans tussen econo-

mische groei en leefbaarheid. Daarbij wordt uitgegaan van het principe ‘lokaal wat kan, regionaal wat 

moet’. 

 

Doorwerking projectgebied 

Het initiatief betreft een ontwikkeling op lokaal niveau. Er zijn in beginsel geen provinciale belangen in 

het geding. Wel ligt het projectgebied in een aardkundig monument (jong duinlandschap). In paragraaf 

4.9 onder ‘cultuurhistorie’ wordt nader ingegaan op de relatie van het initiatief tot de aardkundige 

waarden van het jonge duinlandschap. Geconcludeerd wordt dat het initiatief geen aantasting van 

deze aardkundige waarden veroorzaakt. Het initiatief conflicteert niet met de Omgevingsvisie Noord-

Holland 2050. 

 

3.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening 

 

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), die sinds de vaststelling in 2010 meermaals is gewij-

zigd, vormt de concrete uitwerking van de Structuurvisie 2040 op ruimtelijke ordeningsniveau. In de 

PRV zijn regels en voorwaarden opgenomen, waaraan concrete ruimtelijke ontwikkelingen dienen te 

voldoen. Hierna wordt ingegaan op de voor het initiatief relevante aspecten vanuit de PRV. 

 

Doorwerking projectgebied 

Nieuwe kleinschalige ontwikkelingen 

In artikel 2 van de PRV is een begripsbepaling opgenomen voor ‘kleinschalige ontwikkelingen’: 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. Daarvan is in het onderhavige geval, gelet op de overwegingen in 

paragraaf 3.1, sprake. 

 

Artikel 5c van de PRV bepaalt, dat nieuwe kleinschalige ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk ge-

bied uitsluitend zijn toegestaan binnen een bestaand bouwblok, of buiten een bestaand bouwblok zon-

der vergroting van het bebouwd oppervlak. In dit geval wordt gedeeltelijk buiten het bestaande bouw-

vlak van het vigerende bestemmingsplan gebouwd en wordt de oppervlakte ten opzichte van dit bouw-

vlak in geringe mate overschreden. Het plan voldoet daarentegen aan de maximale oppervlakte, die 

met toepassing van de in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid is toegestaan. De afweging en 

verantwoording ten aanzien van het toestaan van dit bebouwd oppervlak heeft bij de voorbereiding 

van het vigerende bestemmingsplan derhalve reeds plaatsgevonden. In lijn met deze verantwoording, 

is er geen sprake van het vergroten van het toegestane bebouwd oppervlak en voldoet het plan aan 

artikel 5c van de PRV. 
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Aardkundig waardevol gebied 

Het projectgebied behoort tot een aardkundig waardevol gebied, namelijk aardkundig monument Ken-

nemerduinen. Bescherming van het monument vindt plaats via de provinciale Milieuverordening. In 

het ruimtelijk plan dient te worden aangegeven in hoeverre rekening is gehouden met de bijzondere 

aardkundige waarden in het gebied. In paragaaf 4.9 onder ‘cultuurhistorie’ wordt hierop nader inge-

gaan. Geconcludeerd wordt dat het initiatief geen aantasting van de aardkundige waarden veroor-

zaakt. 

 

3.2.3 Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand 

 

Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is opgesteld door de gemeenten Velsen, Bloemendaal, 

Heemstede, Zandvoort en Haarlem en heeft in 2018 ter inzage gelegen. Vanaf september 2019 is dit 

ter besluitvorming aan de colleges van de betrokken gemeenten aangeboden. De gemeente Bloe-

mendaal heeft het Ontwikkelingsperspectief in oktober 2019 vastgesteld. Het perspectief is opgesteld 

met als doel om het hooggewaardeerde landschap van de Binnenduinrand, met zee, strand, duinen, 

bossen, villawijken, buitenplaatsen en opengebieden in zijn kwaliteiten te behouden. De kernwaarden 

van het landschap dienen daarbij leidend te zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Doorwerking projectgebied 

Voor de kustplaatsen, waartoe het projectgebied behoort, is het van vitaal belang dat er voldoende 

ruimte is voor onderscheidende en kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van toerisme en recreatie. 

Deze wens blijkt ook uit het gemeentelijk beleid ten aanzien van Bloemendaal aan Zee, zoals in par. 

3.3.2 nader wordt beschouwd. De planontwikkeling past bij uitstek binnen deze regionale ambitie: 

door op een bestaande horecalocatie op een onderscheidende plek aan de rand van de duinen en het 

strand een hoogwaardig hotel te ontwikkelen, is er sprake van een hoogwaardige ontwikkeling die iets 

toevoegt aan het aanbod en die bijdraagt aan de recreatieve aantrekkingskracht van Bloemendaal 

aan Zee. Anderzijds is van vitaal belang dat het duingebied in stand wordt gehouden als natuurlijke 

waterkering, belangrijk leefgebied voor planten en dieren en als herkenbaar ‘Nationaal Park’. Een ba-

lans tussen (natuur)recreatie, natuur en cultuurhistorie is daarin essentieel. Doordat met de planont-

wikkeling gebruik wordt gemaakt van een bestaand verhard perceel, wordt aantasting van het duin-

landschap en de functie van de duinen als waterkering en natuurgebied voorkomen. Er wordt een pas-

sende invulling met een juiste balans tussen recreatieve/toeristische ontwikkeling enerzijds en land-

schap, cultuurhistorie en natuur anderzijds gevonden. Het plan is derhalve in lijn met de ontwikkelings-

ambities, zoals beschreven in het Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand. 

 

3.2.4 Ontwikkelkader verblijfsaccommodaties Metropoolregio Amsterdam 

 

Per november 2019 is in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bestuurlijk afgesproken dat projecten 

binnen de regio die voorzien in verblijfsrecreatie met minimaal 50 slaapplaatsen, worden getoetst door 

het expertteam verblijfsaccommodaties van het MRA. Op 11 juli 2019 is het ‘Ontwikkelkader Verblijfs-

accommodaties MRA’ (hierna: ontwikkelkader) hiertoe als toetsingskader opgesteld. Het toetsingskader 

ziet op kwalitatieve aspecten. Achtergrond van het ontwikkelkader is dat Amsterdam het toerisme en 

het aantal verblijfsaccommodaties niet meer wil laten groeien, maar dat dit onder voorwaarden in de 

omliggende gemeente binnen de MRA wél kan. Daarbij staat centraal of een project waarde toevoegt 

aan de omgeving en de bestaande markt en aansluit bij de toeristische spreidingsdoelstellingen binnen 

de MRA. Er wordt getoetst aan de volgende aspecten: 

 Regio versterkend; 

 Meerwaarde in de markt; 
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 Economische haalbaarheid; 

 Draagvlak in de omgeving; 

 Duurzaam en sociaal ondernemen. 

 

Doorwerking projectgebied 

Het project voorziet in de ontwikkeling van een hotel met maximaal 47 kamers. Het ontwikkelkader is 

hiermee van toepassing op het project. In de bijlagen is een separate notitie opgenomen, waarin het 

project is getoetst aan het ontwikkelkader. Uit de toetsing blijkt dat het project op alle vijf genoemde 

thema’s/aspecten passend is binnen het ontwikkelkader. Belangrijkste aspecten in dat kader zijn (zeker 

niet uitputtend): 

 Niet gericht op doelgroepen die allen/hoofdzakelijk naar Amsterdam gaan; 

 Niet gelegen aan/nabij een drukke plek; 

 Bijdrage aan beleidsmatig gewenste ontwikkeling van Bloemendaal aan Zee als recreatieve trek-

pleister; 

 Passend binnen Beeldkwaliteitsplan voor Bloemendaal aan Zee (zie ook paragraaf 3.3); 

 Inspelend op trend van ‘upgrading’ van de hotelbranche; 

 Inspelend op toename in korte hotelvakanties; 

 Bedienen van groeiende zakelijke markt; 

 Nieuw aanbod in Bloemendaal aan Zee; 

 Initiatiefnemer is bekende en succesvolle speler in de markt; 

 Vroegtijdige betrokkenheid omgeving; 

 Gebouw voldoet aan eisen voor duurzaam bouwen. 

Het project is voorgelegd ter toetsing aan het MRA expertteam. Het expertteam heeft positief geadvi-

seerd over het project. Enkele thema’s zijn nader uitgewerkt in het kader van de toetsing voorafgaand 

aan de definitieve besluitvorming. 

 

Het project is in overeenstemming met het ontwikkelkader. 

 

 

3.3 Gemeentelijk beleid 
 

3.3.1 Structuurvisie Bloemendaal 

 

De Structuurvisie Bloemendaal is op 27 januari 2011 vastgesteld en geeft op hoofdlijnen de door de 

gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijk grondgebied weer.  

 

Bloemendaal staat bekend om haar goede ruimtelijke kwaliteit. De structuurvisie stelt behoud en waar 

mogelijk versterking van de ruimtelijke kwaliteit centraal en nieuwe ontwikkelingen worden (kritisch) 

aan deze doelstelling getoetst. De ruimtelijke structuur in de gemeente kan worden onderscheiden in 

drie zones met specifieke kenmerken: de kust- en duinzone, de landgoederenzone en de dorpenzone. 

De structuurvisie beschrijft de kernmerken, kwaliteiten en beleidsdoelstellingen voor elke zone.  

 

Doorwerking projectgebied 

Het projectgebied behoort tot de kust- en duinzone. Deze zone bestaat voornamelijk uit beschermde 

natuurgebieden (Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen). Het 

projectgebied ligt in de nabijheid van Zuid-Kennemerland. Het vinden van een goede balans tussen 

natuur en recreatie is van belang. In stille en donkere gebieden is het toevoegen van nieuwe recrea-

tiefuncties en gebouwen uitgesloten. Het projectgebied behoort niet tot een dergelijk gebied. Bloemen-

daal aan Zee is als recreatieve trekpleister aangemerkt, die verder uitgebouwd dient te worden tot een 
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onderscheidende kustplaats. Het doel is dat hier een jaarrond aantrekkelijke publiekstrekker wordt ge-

creëerd. Nieuwe recreatieve mogelijkheden zullen primair in dit cluster moeten plaatsvinden. Het pro-

jectgebied betreft een bestaand bouwperceel ten behoeve van een horecafunctie, die ondersteunend 

is aan de functie als recreatieve trekpleister. Met het voorliggende plan wordt een passende invulling 

aan dit bouwperceel gegeven, zonder verstoring van de landschappelijk en natuurlijke waarden van 

de kust- en duinzone. Het initiatief draagt bij aan de ontwikkeling van Bloemendaal aan Zee tot aan-

trekkelijke kustplaats met goede voorzieningen. Het initiatief past daarmee in de Structuurvisie. 

 

3.3.2 Bestemmingsplan ‘Bloemendaal aan Zee’ 

 

Zoals in paragraaf 1.3 van deze ruimtelijke onderbouwing reeds aan de orde is gekomen, is in het vi-

gerende bestemmingsplan ‘Bloemendaal aan Zee’ een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, die het 

mogelijk maakt om het bouwvlak ter plaatse van de projectlocatie te wijzigen en/of vergroten en een 

hogere goot- en bouwhoogte toe te staan. Zoals uit de toelichting bij het betreffende bestemmingsplan 

(par. 5.3.1) blijkt, is deze bevoegdheid specifiek opgenomen om een herontwikkeling van deze locatie 

met een hotel mogelijk te kunnen maken. Het voorliggende initiatief geeft dan ook invulling aan deze 

reeds langer verankerde gemeentelijke beleidswens, maar voldoet niet volledig aan de voorwaarden 

van de wijzigingsbevoegdheid. Onderstaand wordt ingegaan op de beleidskaders, zoals deze zijn op-

genomen in de betreffende wijzigingsbevoegdheid. Daarmee kan worden nagegaan in hoeverre het 

initiatief binnen de beleidsuitgangspunten past. 

 

Toets aan de voorwaarden wijzigingsbevoegdheid en binnenplanse beleidskaders 

a. het bouwvlak mag niet groter worden dan 40 meter x 25 meter;  

Het gewenste bouwvlak krijgt een afmeting van ongeveer 18,5 x 38,85 meter en voldoet hiermee aan 

de gestelde voorwaarde. Het bouwvlak komt overeen met de footprint van de gewenste bebouwing. 

Het bouwvlak wordt om esthetische redenen aan alle zijden beperkt overschreden door balkons en de 

overstek van het dak. Deze overschrijden het gewenste bouwvlak met ca. 1,80 meter aan alle zijden 

en de maximale omvang van het bouwvlak met ca. 2,40 meter in de lengte. De algemene bouwregels 

van het vigerende bestemmingsplan (artikel 16.1 sub a) staan een overschrijding van de bouwgrenzen 

met maximaal 1 meter per zijde toe voor zover het balkons betreft en van maximaal 0,5 meter voor 

zover het overstekende daken aan de voorgevel betreft. Deze maximale afwijkingen worden nipt over-

schreden, maar kunnen worden toegestaan met toepassing van de in artikel 16.3 opgenomen afwij-

kingsbevoegdheid. Deze staat een overschrijding van de bouwgrenzen met maximaal 1,5 meter toe 

ten behoeve van (onder meer) balkons (sub e) en overstekende daken (sub d). De overschrijdingen 

per zijde ten opzichte van de maximale bouwgrenzen voldoen aan deze maatvoering. De overschrij-

dingen voor het dak zijn nodig voor een esthetisch/architectonisch betere realisatie van het gebouw en 

de overschrijdingen voor de balkons dienen voor een technisch betere realisatie van het hotel met vol-

doende ruime kamers en balkons. Deze zeer beperkte overschrijdingen dragen bij aan de totale ruim-

telijke en architectonische uitstraling van het gebouw en doen geen afbreuk aan de structurele opzet 

van het plan of de in de omgeving aanwezige waarden. 

 

b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 7 meter;  

De bouwmassa krijgt een kapvorm met wisselende hoogte. De goothoogte is daarbij maximaal 7,70 

meter. Aan deze voorwaarde wordt derhalve niet voldaan. Wel wordt voldaan aan de algemene afwij-

kingsbevoegdheid conform artikel 18.1 sub c van het bestemmingsplan. De goothoogte wordt namelijk 

10% hoger dan conform de wijzigingsbevoegdheid is toegestaan (7 meter). Bovendien wordt voldaan 

aan het in de toelichting bij het bestemmingsplan geformuleerde uitgangspunt, dat een bouwmassa 
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van drie bouwlagen, waarbij de bovenste bouwlaag onderdeel is van de kapvorm. De beoogde bouw-

massa en architectonische uitwerking sluiten dan ook uitstekend aan bij de uitgangspunten en doel-

stellingen die zijn gesteld om het oprichten van een hotel op deze locatie mogelijk te maken. Toepas-

sing van de afwijkingsbevoegdheid doet daarom geen onevenredige afbreuk aan de bij de wijzigings-

bevoegdheid beoogde doelstellingen. Slechts beperkt wordt van de voorgeschreven maximale goot-

hoogte afgeweken als gevolg van de architectonische uitwerking van het plan, waarbij de kap duidelijk 

onderdeel uitmaakt van de bovenste bouwlaag, maar aan twee kanten een herkenbare ‘kop’ wordt 

voorzien. De bebouwing is echter qua uitstraling, bouwmassa en verschijningsvorm zeer goed verge-

lijkbaar met de maximale kaders, die in de wijzigingsbevoegdheid zijn gesteld. 

 

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter;  

De bouwhoogte bedraagt maximaal 11 meter. De gestelde maximum hoogte wordt derhalve over-

schreden. Wel wordt voldaan aan de algemene afwijkingsbevoegdheid conform artikel 18.1 sub c van 

het bestemmingsplan. De bouwhoogte wordt namelijk 10% hoger dan conform de wijzigingsbevoegd-

heid is toegestaan (10 meter). De hogere bouwhoogte is nodig om drie volwaardige verdiepingen voor 

de hotelkamers met voldoende ruimte te kunnen realiseren, in combinatie met de gewenste kapvorm, 

waarin ook installaties zoals zonnepanelen en kanalen in het ontwerp zijn geïntegreerd. De kapvorm 

en architectuur dragen bij aan het streven naar een hoogwaardige uitstraling, die past bij deze locatie. 

De afwijking ten opzichte van de voorgeschreven maximale bouwhoogte als gevolg van de technische 

en architectonische uitwerking van het plan, alsmede om voldoende vrije ruimte voor de lobby en ho-

telkamers te kunnen creëren, is zeer beperkt. De bebouwing is qua uitstraling, bouwmassa en ver-

schijningsvorm zeer goed vergelijkbaar met de maximale kaders, die in de wijzigingsbevoegdheid zijn 

gesteld, onder meer omdat de gevelritmiek en kapvorm een verticale parcelering doen ontstaan, die 

het gebouwvolume nuanceert. Toepassing van de afwijkingsbevoegdheid doet daarom geen oneven-

redige afbreuk aan de bij de wijzigingsbevoegdheid beoogde doelstellingen. 

 

d. de hoofdentree van de bebouwing dient aan de kant van de Zeeweg te worden gesitueerd;  

Hieraan wordt voldaan. 

 

e. parkeren dient op het openbare parkeerterrein plaats te vinden;  

De openbare parkeerterreinen in de directe omgeving van het plangebied worden gebruikt voor het 

parkeren.  

 

f. er mag aan de buitenzijde van het gebouw geen gebruik gemaakt worden van baksteen, beton of 

kunststof;  

Hieraan wordt voldaan. Zie de in de bijlage opgenomen impressies. De exacte materialisering zal met 

inachtneming van deze voorwaarde verder worden bepaald. 

 

g. er dient voor het materiaalgebruik, dakvormen en verschijningsvormen worden aangesloten bij het 

gestelde in paragraaf 2.1 van het Beeldkwaliteitplan; 

Hieraan wordt voldaan. Zie hiervoor de in de bijlage opgenomen beschrijving en impressies. De 

exacte kapvorm, accenten en materialisering zullen met inachtneming van deze voorwaarde verder 

worden bepaald. In paragraaf 3.3.3 wordt nader ingegaan op het Beeldkwaliteitplan. 

 

h. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan cultuurhistorische, natuur-, en landschap-

pelijke waarden;  

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de deze en andere relevante omgevingsaspecten en wordt aange-

toond, dat geen onevenredige afbreuk aan deze waarden wordt gedaan. 
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i. het kostenverhaal dient verzekerd te zijn en er dient te worden aangetoond dat de financiële haal-

baarheid is gewaarborgd;  

Deze voorwaarde zal geen belemmering vormen, zie par. 5.1. 

 

j. er dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de wettelijke randvoorwaarden op het ge-

bied van milieuhygiënische regelgeving, zoals bodemkwaliteit, externe veiligheid, natuurwetge-

ving, wateraspecten en archeologie;  

In hoofdstuk 4 wordt het initiatief getoetst aan de relevante omgevingsaspecten, waaronder de ge-

noemde thema’s en wordt aangetoond, dat er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn. 

 

k. het Hoogheemraadschap van Rijnland dient een positief advies af te geven.  

Initiatiefnemer heeft in de afgelopen jaren reeds diverse malen contact gehad met het Hoogheem-

raadschap, onder meer in het kader van het vooroverleg. Daaruit is voortgekomen, dat het Hoog-

heemraadschap positief staat tegenover het plan en dat het plan vergunbaar wordt geacht (correspon-

dentie 4 november 2015). Het plan is getoetst aan de beleidsregels van het Hoogheemraadschap. De 

mogelijkheden om beheer te kunnen uitvoeren worden met de gewijzigde positionering van het ge-

bouw verbeterd. Er zijn daarbij enkele aandachtspunten naar voren gebracht, waarbij met name aan-

dacht is gevraagd voor de eis dat het gebouw tijdens een superstrom zal moeten bezwijken in delen. 

Bij het ontwerp van het gebouw is hiermee rekening gehouden. Er is voorafgaand aan de totstandko-

ming van het voorliggende wijzigingsplan een watervergunning aangevraagd, inclusief onder meer 

een toelichting op het voorgaande, alsmede een sluitende grondbalans. Daarmee is rekening gehou-

den met de meest recente aandachtspunten, die vanuit het Hoogheemraadschap zijn aangegeven (19 

november 2018). Derhalve kan worden gesteld, dat aan deze voorwaarde is voldaan. 

 

Conclusie 

De in het vigerende bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid is opgenomen met het doel 

om op de onderhavige planlocatie een hotel toe te staan, dat een hoogwaardige uitstraling heeft en 

een passende invulling voor deze zichtlocatie aan het strand geeft. Het voorliggende plan biedt een 

uitgelezen mogelijkheid om deze wens te verwezenlijken. Uit de voorgaande opsomming blijkt, dat het 

initiatief vrijwel geheel binnen de gestelde kaders van de wijzigingsbevoegdheid past. Slechts beperkt 

wordt afgeweken van de maximum goothoogte vanwege de architectonische uitwerking van het plan 

(dakvorm, conform het beeldkwaliteitsplan) en de maximum bouwhoogte vanwege de technische en 

functionele uitwerking van het bouwplan. Deze afwijking valt echter binnen de in artikel 18.1 sub c ge-

stelde kaders van de algemene afwijkingsbevoegdheid. Deze bevoegdheid kan worden toegepast, 

omdat aan de gestelde kaders in artikel 18.3 wordt voldaan. De afwijking dient voor een technisch, es-

thetisch en functioneel betere realisatie van het hotel. De bebouwing zal met de geringe overschrijding 

van de hoogten het omliggende duinlandschap niet domineren. De opzet van het plan en het karakter 

van de (gewenste) bebouwing worden niet aangetast. Daarnaast wordt het bouwvlak overschreden 

door balkons en de dakoverstek met ca. 1,80 meter aan alle zijden. Daarbij wordt de maximale om-

vang van het bouwvlak met ca. 2,40 meter in de lengte overschreden. Deze beperkte afwijkingen kun-

nen worden toegestaan met toepassing van de in artikel 16.3 opgenomen afwijkingsbevoegdheid. 

Deze staat een overschrijding van de bouwgrenzen met maximaal 1,5 meter toe ten behoeve van (on-

der meer) balkons (sub e) en overstekende daken (sub d). De overschrijdingen per zijde ten opzichte 

van de maximale bouwgrenzen voldoen aan deze maatvoering. De overschrijdingen voor het dak zijn 

nodig voor een esthetisch/architectonisch betere realisatie van het gebouw en de overschrijdingen 

voor de balkons dienen voor een technisch betere realisatie van het hotel met voldoende ruime ka-
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mers en balkons. Deze zeer beperkte overschrijdingen dragen bij aan de totale ruimtelijke en architec-

tonische uitstraling van het gebouw en doen geen afbreuk aan de structurele opzet van het plan of de 

in de omgeving aanwezige waarden. 

 

Derhalve kan worden gesteld, dat het plan past binnen de gemeentelijke beleidskaders zoals beoogd 

bij het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid in het projectgebied. Het plan kan door middel van het 

voorliggende wijzigingsplan, met inbegrip van toepassing van de binnenplanse afwijkingsbevoegdhe-

den, worden toegestaan. 

 

3.3.3 Beeldkwaliteitsplan 

 

In de bijlagen bij de regels van het vigerende bestemmingsplan ‘Bloemendaal aan Zee’ is een beeld-

kwaliteitsplan opgenomen. In dit beeldkwaliteitsplan worden enkele regels voor de beeldkwaliteit van 

de bebouwing in Bloemendaal aan Zee getoond en toegelicht. De regels zijn zo veel mogelijk geba-

seerd op de samenhang tussen architectuur en landschap/openbare ruimte. In paragraaf 2.1 van het 

beeldkwaliteitsplan worden de uitgangspunten voor het beoogde hotel beschreven, hieronder in ka-

ders weergegeven. Hieronder wordt de relatie van deze uitgangspunten met onderhavig initiatief be-

schreven. Geconcludeerd wordt dat het initiatief goed aansluit op de genoemde uitgangspunten. Het 

ontwerp van het gebouw, inclusief omliggend terrein, is op 17 oktober 2018 door de Kwaliteitscommis-

sie Bloemendaal aan Zee beoordeeld. Daarbij is een positief advies over het ontwerp afgegeven. Er 

worden dan ook geen belemmeringen verwacht met betrekking tot beeldkwaliteit.  

 

Het hotel ligt op de meest beeldbepalende plek van de Kop van de Zeeweg. Het hotel mag geen 

kopie worden van het recent gebouwde koperen appartementengebouw. Inspelend op het duinland-

schap moet het een geheel eigen, zelfstandige identiteit krijgen. In de materialisering en de vormge-

ving van de gevels en het dak zal een combinatie van hout en metalen de relatie moeten zoeken 

met de schaal van het duinlandschap. De materialen en de toepassing ervan moeten zo zijn dat in 

een mooi verouderingsproces wordt voorzien. De locatie in het dynamische landschap vereist ‘licht-

heid’ in de architectuur.  

 

De opzet van het toekomstige hotel sluit naadloos aan op dit uitgangspunt. Er wordt een uniek ge-

bouw met een unieke kap gerealiseerd bestaande uit verschillende materialen, zoals zink, hout, staal, 

glas en mogelijk natuur- of kunststeen. De exacte materialisering wordt met inachtneming van het be-

paalde in de wijzigingsbevoegdheid en het beeldkwaliteitsplan nader uitgewerkt. In paragraaf 2.2 is 

een beschrijving van het ontwerp gegeven. De gevels van de begane grond en 1e verdieping zijn vol-

gens het huidige ontwerp bekleed met een zandkleurige natuur of kunststeen. De kozijnen hebben 

een warme natuurlijke kleur die ook de 2e verdieping en onderzijde van het dak karakteriseren. Het 

dak is van zink of licht grijs aluminium met een fijne profiel verdeling. Het gebouw krijgt lichte en 

zachte kleuren (zie ook de afbeeldingen in paragraaf 2.2) en is in lijn met de voorgeschreven materia-

lisering en vormgeving.  

 

Voor het hotel is een grondvlak beschikbaar van maximaal 40 x 25 meter. Het hoogste punt van het 

hotel bedraagt maximaal 10 meter en het hotel heeft een goothoogte, die maximaal 7 meter be-

draagt. 

Het hotel wordt opgebouwd uit een begane grond, eerste verdieping en vervolgens een tweede ver-

dieping, die zich bevindt onder een kap (60° maximaal) of een sterk naar binnen gekromde gevel-

vorm (60° maximaal). Omdat het kiezen van een (kap)vorm behoort tot de verantwoordelijkheid van 
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de architect biedt dit beeldkwaliteitsplan de toekomstige architect van het hotel een keuze uit één 

van drie profielen, die in het beeldkwaliteitsplan pagina zijn afgebeeld. De gemeentelijk steden-

bouwkundige en/of supervisor toetst gedurende het ontwerpproces of het ontwerp voldoet aan het 

gekozen A, B of C-profiel. Een plat dak, zoals dat voorkomt in Zandvoort en IJmuiden en Zee is ver-

boden. Ook een volledige lessenaarskap is verboden, omdat deze kapvorm vaak een gesloten 

‘achterkant’ oplevert. Lessenaarskappen mogen alleen onderdeel zijn van een uit meerdere kappen 

samengesteld dak. Het is een optie om in het dak grote buitenruimten op te nemen om plek te bie-

den aan speciale functies (bv. wellness). Het hotel biedt ruimte aan krap veertig tot ruim vijftig ka-

mers. De variatie in het kameraantal wordt beïnvloed door functionele eisen en wensen: kamer-

grootte, wel of niet een restaurant en wel of niet een wellnessfunctie. 

 

Het toekomstige bouwvlak voldoet voor wat betreft het grondvlak aan de maatvoeringseisen uit het 

beeldkwaliteitsplan (40 x 25 meter). Wel is er een beperkte overschrijding op de verdieping door de 

uitpandige balkons en dakoverstek (totaal 2,40 meter in de lengte); dit is niet strijdig met het beeld-

kwaliteitsplans. Het hoogste punt van het hotel wordt maximaal 11 meter. De goothoogte bedraagt 

maximaal 7,7 meter. De kap sluit aan bij de opgenomen tekening die is opgenomen in het beeldkwali-

teitsplan met betrekking tot de ‘samengestelde kap (keuzeprofiel B)’. Deze samengestelde kap leidt 

mede tot een nuancering van het bouwvolume. In het hotel worden 47 kamers gerealiseerd waardoor 

ook wordt voldaan aan het uitgangspunt dat maximaal 40 tot 50 kamers zijn toegestaan. 

 

In de plint is een uitnodigende entree vereist met een lobby in contact met de buitenruimte. De plint 

mag afwijken van de andere bouwlagen. De afwijking kan worden vormgegeven in de materiaal-

keuze, de detaillering, grootte van de raamopeningen, een inspringing ter plaatse van de entree, 

etc. Balkons, lift en trappenhuizen worden binnen de gevelvlakken gehouden en zijn een integraal 

onderdeel van het bouwvolume. Naast de zeezijde en de oostzijde is de zuidelijke kopgevel beeld-

bepalend en heeft transparantie en een verbijzondering nodig. Een blinde kopgevel wordt aan de 

zuidkant niet toegestaan. De noordelijke kopgevel richting de reddingsbrigade is het minst van pu-

bliek belang en kan dan ook meer gesloten worden ontworpen. Hotelkamers die onder de kap wor-

den gesitueerd mogen worden voorzien van dakkappellen. Tevens mogen deze beeldbepalende 

vormen en karakteristieke daklijnen aannemen. Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de de-

taillering en materialisering van de dakkapellen, balkons, loggia’s en balkonhekken. Technische 

ruimten, liftopbouw, schoorstenen of (airco) machines die los op het dak staan, zijn verboden. Zij 

worden ontworpen en geïntegreerd als deel van het bouwvolume zodat ze niet zichtbaar zijn vanuit 

de buitenruimte. Alle elementen die kunnen worden gezien als toevoeging aan het hotel, waaronder 

windschermen, zonweringen, luifels, opslagruimten sluiten in de materiaalkeuze, detaillering en 

vormgeving vrijwel identiek aan op het hotel. Het gebruik van reclame op deze delen is uitgesloten. 

Gelet op de zichtlocatie is reclame overbodig. Aanduiding van het hotel middels een vlaggenmast is 

toegestaan. 

 

Uit de in de bijlage opgenomen figuren blijkt dat wordt voldaan aan de eisen omtrent de gevels, kap-

vorm en entree. Er worden geen losse bouwdelen op het dak gerealiseerd, maar deze (zonnepanelen, 

kanalen) zijn geïntegreerd in het ontwerp, reden waarom een bouwhoogte van maximaal 11 meter 

noodzakelijk is. Ook wordt specifiek aandacht besteed aan de materialisering van de balkons. Kortom, 

er wordt voldaan aan dit uitgangspunt.  

 

Het hotel wordt voorzien van een houten terras dat volledig aansluit bij het door de gemeente te re-

aliseren zeebalkon. Het moet ontworpen worden in dezelfde vormgeving, materiaalgebruik en de-

taillering. Dit om de identiteit en aantrekkingskracht van de Kop van de Zeeweg te versterken. 
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Bij de uitwerking van het terras wordt met deze uitgangspunten rekening gehouden. Dit maakt niet di-

rect onderdeel uit van het voorliggende wijzigingsplan, maar zal in een later stadium worden gereali-

seerd. In de planregels en verbeelding wordt de mogelijkheid tot realisatie van een dergelijk terras ge-

handhaafd. In de situatietekening/terreinplan is rekening gehouden met de contouren van een toe-

komstig terras. Materialisatie e.d. wordt nader uitgewerkt. Er worden geen belemmeringen verwacht.  
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

 

4.1 Bedrijven en milieuzonering 

 

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische aspec-

ten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan een voldoende 

ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen en anderzijds milieu-

gevoelige gebieden zoals woonwijken. Om het begrip hanteerbaar te maken is gebruik gemaakt van 

de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering van de VNG’ (2009). Bij deze publicatie zijn lijsten opgeno-

men met richtafstanden, deze richtafstanden gelden tussen gevoelige bestemmingen (als woningen) 

en bedrijven of inrichtingen. In gemengde gebieden kan de richtafstand met een stap naar beneden 

worden gesteld. De richtafstanden zijn geen harde normen, hier kan gemotiveerd van worden afgewe-

ken.  

 

Doorwerking projectgebied 

Een hotel valt onder milieucategorie 1. Uitgaande van het gebiedstype ‘rustig buitengebied’, is hieraan 

een richtafstand van 10 meter gekoppeld. Er zijn geen woningen of andere gevoelige functies binnen 

10 meter van het projectgebied aanwezig. Daarnaast is er geen sprake van een uitbreiding of wijziging 

van de bestemming. Er wordt voldoende afstand tot gevoelige functies in acht genomen. 

 

Een hotel kan zelf ook als een (geur)gevoelig object worden aangemerkt. In de directe omgeving zijn 

een restaurant, politiepost en de reddingsbrigade aanwezig. Dergelijke functies kennen een zeer be-

perkte milieuhygiënische impact en kunnen derhalve worden geschaard onder milieucategorie 1. Het 

hotel ligt in de toekomstige situatie op ca. 10 meter afstand van de reddingsbrigade en het restaurant. 

De afstand tot de politiepost is ca. 35 meter. Onevenredige aantasting van het verblijfsklimaat van-

wege deze omliggende functies kan daarom redelijkerwijs worden uitgesloten. 

 

Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het wijzigingsplan. 

 

 

4.2 Geluid  

 

Bij een nieuwe ontwikkeling dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening, het akoestisch klimaat inzichtelijk te worden gemaakt en te worden 

beoordeeld, indien er sprake is van geluidgevoelige bestemmingen ter plaatse van of nabij de ontwik-

keling 

 

Geluidhinder kan ontstaan door verschillende activiteiten. In de Wet geluidhinder en de Wet milieube-

heer zijn geluidsnormen opgenomen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai. 

Deze normen geven de hoogst acceptabele geluidsbelasting bij geluidsgevoelige functies zoals wo-

ningen. Bij het bepalen van de maximaal toegestane geluidsbelasting maakt de Wet onderscheid tus-

sen bestaande situaties en nieuwe situaties. Nieuwe situaties zijn nieuw te bouwen geluidsgevoelige 

functies of nieuwe geluidhinder veroorzakende functies. 

 

Doorwerking projectgebied 

Een hotel is geen geluidgevoelige bestemming in het kader van de Wet geluidhinder. Wel is er sprake 

van een functie, waarbinnen met een zekere regelmaat en gedurende langere tijd personen in het ge-

bouw zullen verblijven. Daarnaast kan een hoge geluidbelasting een locatie minder geschikt maken 
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voor de vestiging van een hotel. Inzicht in het akoestisch klimaat ter plaatse van het beoogde gebouw 

is dan ook wenselijk. Daarom is vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening onderzoek verricht 

naar de geluidbelasting ter plaatse van de initiatieflocatie (bijlage 2). Onderstaand worden de onder-

zoeksresultaten besproken. 

 

De geluidbelasting voldoet op nagenoeg alle hotelkamers aan de voorkeurswaarde (48 dB). Op twee 

meetpunten op de 2e verdieping aan de oostzijde van de nieuwe bebouwing, wordt de voorkeurs-

grenswaarde nipt overschreden als gevolg van het verkeer op de Zeeweg. De maximale geluidbelas-

ting is 49 dB. Gelet op de bouwkundige eisen met betrekking tot energieprestatie van gebouwen, kan 

redelijkerwijs worden verondersteld dat de geluidwering van de gevel voldoende zal zijn om zonder 

nadere maatregelen een aanvaardbaar residentieel geluidsniveau te bereiken. Daarom kan worden 

vastgesteld, dat er sprake is van een acceptabel verblijfsklimaat. 

 

Conclusie 

Geluid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het initiatief. Ter plaatse van de beoogde 

bebouwing kan een aanvaardbaar verblijfsklimaat voldoende worden gewaarborgd. 

 

 

4.3 Externe veiligheid 
 

Bij externe veiligheid gaat het om het binnen aanvaardbare grenzen houden van risico's bij productie, 

opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij uitsluitend om de kans dat derden (omwo-

nenden) dodelijk letsel oplopen door een calamiteit bij een bedrijf of door een ongeval bij het vervoe-

ren van gevaarlijke stoffen. Rond bedrijven en langs routes (of buisleidingentracés) waarover gevaar-

lijke stoffen worden vervoerd, zijn daarom zones ingesteld waarbinnen de risico's moeten worden on-

derzocht en getoetst voor toekomstige bebouwing. Deze risico's worden uitgedrukt in een plaatsge-

bonden risico (PR) en een groepsrisico (GR), en betreffen alleen de personen die niet deelnemen aan 

deze activiteiten.  

 

Doorwerking projectgebied 

Een hotel is aangemerkt als een beperkt kwetsbaar object. Om de eventuele risico’s in het kader van 

externe veiligheid ter plaatse van het plangebied te bepalen is door Windmill een quickscan externe 

veiligheid uitgevoerd2. De quickscan is opgesteld ten behoeve van zowel het hotel uit onderhavig wijzi-

gingsplan als de gewenste uitbreiding van het restaurant aan de Zeeweg 82 te Overveen.   

 

Deze quickscan is toegevoegd in de bijlagen. Hieronder worden de belangrijkste resultaten en conclu-

sies beschreven. 

 

Transport over water en spoor 

Het plangebied is niet gelegen binnen een invloedsgebied van een waterweg of spoorweg waarover 

transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het transport van gevaarlijke stoffen over het water of het 

spoor vormen geen belemmering voor de planontwikkeling. Een verantwoordingsplicht is niet aan de 

orde. 

 

Transport over de weg 

Het plangebied is niet gelegen binnen een PR 10-6-risicocontour van een nabijgelegen weg waarover 

structureel gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Wel bevindt het plangebied zich binnen een afstand 

van minder dan 200 meter van de N200. Op deze weg vindt lokaal transport van propaan plaats ter 

bevoorrading van nabijgelegen campings/vakantieparken. Op basis van de vuistregels uit de HART is 

                                                      
2 Quickscan externe veiligheid Hotel en restaurant te Bloemendaal, Windmill, 22 augustus 2019, kenmerk: BRO052-0001 
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geconcludeerd dat de 10% van de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden en de invloed van het 

plan op de hoogte van het groepsrisico derhalve niet kwantitatief inzichtelijk hoeft te worden gemaakt. 

Wel geldt voor deze weg een beperkte verantwoording van de hoogte het groepsrisico. 

 

Buisleidingen 

Het plangebied ligt niet binnen de 1% letaliteitsafstand van een buisleiding. De risico’s als gevolg van 

de transporten met gevaarlijke stoffen door buisleidingen vormen geen aandachtspunt voor de planlo-

catie. Een verantwoordingsplicht is derhalve niet aan de orde. 

 

Inrichtingen 

Het plangebied bevindt zich niet binnen een invloedsgebied van een risicovolle inrichting in de omge-

ving. De risico’s als gevolg van inrichting in de omgevingen vormen geen aandachtspunt voor de plan-

vorming waardoor een verantwoordingsplicht niet aan de orde is. 

 

Beperkte verantwoording groepsrisico t.g.v. N200 

In een beperkte verantwoording worden de volgende aspecten beschouwd: 

 mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of 

zwaar ongeval; 

 zelfredzaamheid ten aanzien van nog niet gerealiseerde (beperkt) kwetsbare objecten. 

Als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Groene Zoom ligt de planlocatie binnen het 

invloedsgebied van brandbare gassen (propaan). 

 

BLEVE-scenario 

Een BLEVE is een afkorting voor “Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion” (kokende vloeistof-gas-

expansie-explosie). Er bestaat een koude en een warme BLEVE. Bij een koude BLEVE explodeert de 

tank meteen. Bij een warme BLEVE explodeert de tank als gevolg van een brandhaard. 

 

Zelfredzaamheid 

Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen 

Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of vluchten. Binnen het in-

vloedsgebied van een BLEVE-scenario is vluchten het uitgangspunt waarbij gerealiseerd dient te wor-

den dat indien daadwerkelijk een BLEVE dreigt, de vluchttijd bijzonder kort is. In geval van een cala-

miteit is een vroegtijdige alarmering van levensbelang om ervoor te zorgen dat de aanwezigen veilig 

kunnen vluchten. De mogelijkheden om op eigen kracht te kunnen vluchten nemen toe door (nood)uit-

gangen en vluchtroutes zoveel mogelijk loodrecht van de N200 af te richten. Op die manier worden 

vluchtende personen afgeschermd door de bebouwing zelf. 

 

Bestrijdbaarheid 

Een koude BLEVE is niet te bestrijden omdat de tankwagen meteen explodeert. Gezien de snelle ont-

wikkeltijd zijn er geen mogelijkheden voor bronbestrijding en primaire effectbestrijding. De effectbe-

strijding zal daarom gericht zijn op het bestrijden van secundaire branden. 

Voor het voorkomen van een warme BLEVE dient een aangestraalde tankwagen tijdig te worden ge-

koeld en de brandhaard te worden geblust. Hiervoor dient voldoende bluswater nabij de risicobron 

aanwezig te zijn. 

 

Bovengenoemde punten ten aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid dienen voor advies nog 

aan de regionale brandweer/Veiligheidsregio te worden voorgelegd. De aanvullende adviezen van de 

Veiligheidsregio dient de gemeente Bloemendaal mee te wegen in haar besluitvorming. 
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Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de realisatie van het hotel in het project-

gebied. 

 

 

4.4 Luchtkwaliteit 
 

Op 15 november 2007 is de Wet milieubeheer (Wm) gewijzigd. In hoofdstuk 5 is een paragraaf lucht-

kwaliteitseisen opgenomen (paragraaf 5.2). Doel van de wet is het beschermen van mens en milieu 

tegen negatieve effecten van luchtverontreiniging. Daartoe zijn in de wet grenswaarden (of alarm-

drempels of informatiedrempels) voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes 

(PM10 en PM2.5), lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen op-

genomen. 

De grenswaarden zijn op basis van gezondheidskundige aspecten bepaald, maar ook onder de norm 

kunnen gezondheidseffecten optreden, zij het vooral bij mensen die er gevoelig voor zijn, zoals kin-

deren en ouderen. Bij concentraties aan fijnstof onder de 40 g/m3 neemt de kans op effecten wel ge-

leidelijk af, al is voor fijnstof geen gezondheidskundige grenswaarde vast te stellen. 

 

Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdhe-

den (uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, 

vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid:  

 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

 een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

 een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

 een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen 

een regionaal programma van maatregelen. 

 

De uitvoeringsregels behorende bij de Wet milieubeheer zijn vastgelegd in algemene maatregelen van 

bestuur (AmvB) en ministeriële regelingen (mr), waaronder de AmvB en mr niet in betekenende mate 

(NIBM). Deze AMvB en mr leggen vast wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan 

de concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat het project een 

toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% 

van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). 

Dit komt overeen met 1,2 g/m3 voor zowel fijn stof en NO2. NIBM projecten kunnen, juridisch gezien, 

zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  

 

In de Regeling NIBM is aangegeven in welke gevallen een project in ieder geval NIBM is: 

 1.500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg; 

 100.000 m2 kantoren bij minimaal 1 ontsluitingsweg; 

 of een combinatie daarvan. 

 

Doorwerking projectgebied 

Het onderhavige plan is naar aard en omvang aanmerkelijk kleinschaliger dan de categorieën van ge-

vallen, die in de Regeling NIBM zijn aangewezen. Daarnaast is met behulp van de NIBM-tool een 

worst-case berekening uitgevoerd, waarin aangetoond wordt dat de bijdrage van extra verkeer Niet In 

Betekende Mate van invloed is op de luchtkwaliteit, zie figuur 10. De ingevoerde gegevens zijn geba-

seerd op de bevindingen in paragraaf 4.8 van deze ruimtelijke onderbouwing (verkeer en parkeren), 

waarbij vanuit een worst case-benadering de totale verkeersgeneratie van de nieuwe functie als toe-

name is beschouwd, gelet op de relatief beperkte omvang van de huidige bebouwingsmogelijkheden. 
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Daarnaast is uitgegaan van incidentele voertuigbewegingen met vrachtwagens ten behoeve van be-

voorrading, hoewel dit onwaarschijnlijk is. 

 

 
Figuur 10: resultaten NIBM-tool (bron:www.infomil.nl) 

 

Uit de worst case-berekening blijkt, dat met de ontwikkeling ruimschoots onder de grenswaarde wordt 

gebleven. De ontwikkeling draagt niet in betekenende mate bij aan verslechtering van de luchtkwali-

teit. Nader onderzoek is daarom in het kader van dit wijzigingsplan niet noodzakelijk. 

 

Conclusie 

Op grond van de berekende resultaten kan worden gemotiveerd dat luchtkwaliteit geen belemmering 

vormt voor de oprichting van het hotel. Het project is dermate kleinschalig ten opzichte van vergelijk-

bare ontwikkelingen die onder de NIBM vallen dat kan worden aangenomen dat het hotel niet in bete-

kenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Deze conclusie wordt bevestigd door de rekentool met 

worst-case scenario. 

 

 

4.5 Water 
 

Het vroegtijdig betrekken van de waterbeheerder en het meewegen van het waterbelang is, door mid-

del van de Watertoets, sinds 1 november 2003 verplicht voor plannen in het kader van de Wet ruimte-

lijke ordening (Wro). 

 

Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Nationaal Waterplan, WB21, Nationaal Be-

stuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste gezamenlijke punt uit deze 

beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. Water legt 

een ruimteclaim op het landschap waaraan voldaan moet worden. De bekende drietrapsstrategieën 

zijn leidend: 

 Vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit); 

 Voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit). 

Daarnaast zijn het beleid van de gemeente Bloemendaal (Rioleringsplan Bloemendaal en Heemstede) 

en het Hoogheemraadschap van Rijnland (keur en uitvoeringsregels) van belang. 
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Doorwerking projectgebied 

In het kader van de vergunningaanvraag is een watertoets uitgevoerd (bijlage 3). De toets wordt 

hierna beknopt besproken.  

 

In de huidige situatie is het projectgebied nagenoeg volledig verhard. Daarvan betreft circa 665 m² be-

bouwd oppervlak. De projectlocatie ligt binnen de zonering van de primaire waterkering Rijnland, bin-

nen het traject ‘De zandige kust’. Het projectgebied behoort geheel tot de kernzone blijkens de Legger 

waterkeringen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Uit het beleid van het Hoogheemraadschap 

vloeit voort, dat bij een toename van verharding met meer dan 500 m² ter compensatie extra waterber-

ging moet worden aangelegd. Het gemeentelijk rioleringsplan vereist, dat nieuwbouwontwikkelingen 

waterneutraal plaatsvinden en dat hemelwater en vuilwater separaat dienen te worden afgevoerd. 

 

Het initiatief betreft de realisatie van een hotel en een herinrichting van de buitenruimte. Het exact ver-

hard oppervlak in de toekomstige situatie is nog niet bekend. Zekerheidshalve is uitgegaan van een 

nagenoeg volledig verhard oppervlak conform de huidige situatie. In onderstaande tabel is dit uit-

gangspunt weergegeven. Het verhard oppervlak zal met circa 25 m² toenemen. 

 

Verhard oppervlak Huidig (m²) Toekomstig (m²) 

Bebouwd Ca. 665 720 

Buitenterrein Ca. 985 Ca. 975 

Totaal Ca. 1.650 Ca. 1.695 

 

De toename aan verhard oppervlak blijft ruimschoots onder de compensatieplicht volgens de Keur van 

het Hoogheemraadschap. Watercompensatie is daarom niet aan de orde. Vuilwater en schoon hemel-

water zullen in de toekomstige situatie separaat worden ingezameld. Het hemelwater zal daarbij op 

vergelijkbare wijze als in de huidige situatie worden verwerkt. Het aanbod vuilwater zal ten opzichte 

van de huidige situatie toenemen. Bij de verder planvorming worden de mogelijkheden omtrent de 

aansluiting op de vuilwaterriolering nader besproken tussen partijen. Er zijn gelet op de schaal van de 

ontwikkelingen geen belemmeringen te verwachten. De ontwikkeling zal daarmee hydrologisch neu-

traal zijn. 

 

Watervergunning 

Blijkens de legger van het Hoogheemraadschap, welke in november 2013 is vastgesteld, leert dat het 

projectgebied gelegen is binnen de kernzone van een primaire waterkering. Gelet op de aard van het 

project is een watervergunning noodzakelijk. 

 

Initiatiefnemer heeft in de afgelopen jaren reeds diverse malen contact gehad met het Hoogheem-

raadschap, onder meer in het kader van het vooroverleg. Daaruit is voortgekomen, dat het Hoog-

heemraadschap positief staat tegenover het plan en dat het plan vergunbaar wordt geacht (correspon-

dentie 4 november 2015). Het plan is getoetst aan de beleidsregels van het Hoogheemraadschap. De 

mogelijkheden om beheer van de primaire waterkering te kunnen uitvoeren worden met de gewijzigde 

positionering van het gebouw verbeterd.  

 

Omdat het hotel zich binnen de kernzone van de primaire waterkering bevindt, is de eis dat het ge-

bouw tijdens een superstrom in delen uit elkaar zal moeten vallen en de constructie moet bezwijken. 

Bij het ontwerp van het gebouw is hiermee rekening gehouden. Derhalve is gelijktijdig met het opstel-

len van het voorliggende wijzigingsplan een watervergunning aangevraagd, inclusief onder meer een 

toelichting op het voorgaande, alsmede een sluitende grondbalans. Daarmee is rekening gehouden 
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met de meest recente aandachtspunten, die vanuit het Hoogheemraadschap zijn aangegeven (19 no-

vember 2018). Het plan is gelet op de afstemming die reeds heeft plaatsgevonden vergunbaar. 

 

Conclusie 

Het plan leidt tot een zeer geringe toename van verhard oppervlak. Watercompensatie is niet aan de 

orde. De ontwikkeling zal hydrologisch neutraal zijn. Ten behoeve van het plan is een watervergun-

ning noodzakelijk. Deze wordt gelijktijdig met de voorliggende omgevingsvergunningaanvraag aange-

vraagd. Het plan is vergunbaar. Het aspect waterhuishouding zorgt niet voor belemmeringen.  

 

 

4.6 Bodem en asbest 
 

Het landelijk beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde func-

tie. Met andere woorden, de bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico opleveren voor de ge-

bruikers van de bodem. De gewenste functie bepaalt de gewenste bodemkwaliteit. Voor alle bestem-

mingen waar een functiewijziging of herinrichting wordt voorzien waarbij mensen permanent ter 

plaatse verblijven, dient de bodemkwaliteit door middel van een bodemonderzoek in beeld te worden 

gebracht. 

 

Doorwerking projectgebied 

Onderzoek: Van Dijk Geo- en milieutechniek BV (10 oktober 2018) 

Het initiatief voorziet in nieuwbouw van een hotel. Daarmee is er sprake van een functie waarbij voort-

durend mensen ter plaatse verblijven. Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek is dan ook 

noodzakelijk geacht. De onderzoeksrapportage is als bijlage 4 opgenomen. Het onderzoek toont aan, 

dat er in de top- en onderlaag van de bodem maximaal lichte verontreinigingen aanwezig zijn. Naar 

verwachting betreft dit een verhoogd achtergrondgehalte. De lichte verontreinigingen geven geen aan-

leiding tot nader onderzoek. De bodemkwaliteit vormt geen bezwaar voor de beoogde functie.  

 

Uit het onderzoek blijkt voorts, dat een asbestverdachte puinlaag aan de westzijde van het projectge-

bied niet verontreinigd is met asbest. Daarnaast is vanwege de sloop van de bestaande bebouwing 

ook een asbestinventarisatie uitgevoerd. Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de be-

bouwing uitsluitend een golfplaat in betonnen opstort als asbesthoudende bron bevat (2 m²). Deze 

dient door een gecertificeerd bedrijf te worden verwijderd. Er zijn geen belemmeringen voor de sloop 

van het bestaande gebouw en daarmee de uitvoerbaarheid van het initiatief. 

 

Onderzoek: HB Adviesbureau (11 maart 2019) 

Naast het onderzoek dat op 10 oktober 2018 door Van Dijk Geo- en milieutechniek BV, is in opdracht 

van de gemeente Bloemendaal op 11 maart 2019 een ‘verkennend- en nader grond- en asbest in 

grondonderzoek’ uitgevoerd in het plangebied. Dit onderzoek is tevens in de bijlagen opgenomen. Ge-

concludeerd kan worden dat de locatie over het algemeen niet tot licht is verontreinigd. Op één plek is 

door HB Adviesbureau een beperkte sterke verontreiniging met PAK aangetroffen. De omvang hier-

van is circa 1,5 m3, er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op een zeer 

kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal na, is door HB Adviesbureau verder geen asbest aange-

troffen en/of analytisch aangetoond. 

 

Conclusie 

De bodemsituatie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het hotel. 
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4.7 Flora en fauna 
 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt 3 wetten: de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Er worden drie onderdelen on-

derscheiden, namelijk soortbescherming, gebiedsbescherming en bescherming van houtopstanden. 

 

Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming, betrekking op de Europees 

beschermde Natura 2000-gebieden. Als er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten, af-

zonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, mogelijkerwijs significante effecten optre-

den, dienen deze bij de voorbereiding van een bestemmingsplan in kaart te worden gebracht en be-

oordeeld.  

 

Natura 2000-gebieden hebben een externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 

plaatsvinden en verstoring kunnen veroorzaken, moeten worden getoetst op het effect van de ingreep 

op soorten en habitats. Een ruimtelijk plan dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 

2000-gebied kan alleen worden vastgesteld indien uit een passende beoordeling de zekerheid is ver-

kregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid 

niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voor-

waarden: 

1. alternatieve oplossingen zijn niet voorhanden; 

2. het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 

van sociale of economische aard; en 

3. de noodzakelijke compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de alge-

hele samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft. 

Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in 

een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  

 

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid  

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samenhangend 

netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door kernge-

bieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones met als doel natuurgebieden 

beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden.  

 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 

zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 

genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Neder-

land loopt via het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  

 

Voor deze gebieden geldt een planologisch beschermingsregime. Activiteiten in deze gebieden zijn 

alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken of waarden of 

als deze kunnen worden tegengegaan met mitigerende maatregelen.  

 

Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internatio-

nale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor 

zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 
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 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

Per beschermingsregime is aangegeven welke verboden er gelden en onder welke voorwaarden ont-

heffing of vrijstelling kan worden verleend door het bevoegd gezag.  

 
Doorwerking projectgebied 

De voorgenomen ontwikkeling betreft sloop van de bestaande bebouwing en vervangende nieuw-

bouw, gedeeltelijk buiten de bestaande bebouwingscontouren. Er vindt geen functiewijziging plaats, 

maar er is wel sprake van een intensivering van het gebruik. Omdat deze ontwikkeling mogelijk nega-

tieve gevolgen kan hebben voor beschermde soorten in en rondom het projectgebied én omdat het 

projectgebied direct nabij een beschermd natuurgebied ligt, is een flora- en fauna-onderzoek uitge-

voerd (bijlage 6). Onderstaand worden de resultaten besproken.  

 

Gebiedsbescherming 

Circa 20 meter van het projectgebied ligt het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’. Dit gebied be-

hoort tevens tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gezien de aard van de werkzaamheden en de 

afstand tot het NNN, is toetsing aan de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet noodza-

kelijk. Wel dient de ontwikkeling te worden getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Na-

tura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’.  

 

Gelet op de aard van het project en de geringe afstand tot het Natura 2000-gebied zijn significant ne-

gatieve effecten op voorhand niet uitgesloten. Een stikstofdepositieberekening is dan ook noodzake-

lijk. Deze is in de bijlagen opgenomen. Zowel de aanleg- als de gebruiksfase zijn onderzocht. Uit de 

berekening blijkt dat er, voor respectievelijk de aanleg- en de gebruiksfase, rekenresultaten van res-

pectievelijk 0,15 en 0,43 mol/ha/jaar heersen ter hoogte van het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-

Zuid’. 

 

Gelet op deze resultaten is een verschilberekening uitgevoerd, waarin de huidige en toekomstige situ-

atie zijn vergeleken. De beoogde situatie heeft een lagere stikstofdepositie op alle habitattypen ten op-

zichte van de huidige situatie. Daarmee is er sprake van een minder nadelig effect op Natura 2000-

gebieden. Op grond van de beleidsregels van 4 oktober 2019 kan gezien deze constatering, een Wnb-

vergunning worden verleend voor het project. Deze vergunning is inmiddels aangevraagd bij het be-

voegd gezag. De berekening wordt vóór vaststelling van het plan geüpdatet op basis van de meest 

actuele Aerius-rekentool. 

 

Soortenbescherming 

Ten aanzien van beschermde plantensoorten kunnen negatieve effecten redelijkerwijs worden uitge-

sloten, mits bestaande onverharde terreinen in en rondom het projectgebied bij eventuele opslag van 

materiaal worden vermeden. Het onverhard terrein rondom het projectgebied dient tevens te worden 

vermeden als aanrijroute voor verkeer, ook met het oog op het mogelijk voorkomen van beschermde 

diersoorten in de aangrenzende duinhellingen en het natuurgebied ‘Kennemerland-Zuid’. Dit vormt 

voor de uitvoerbaarheid van het project geen belemmering. 

 

Ten aanzien van de aanwezigheid van foeragerende vleermuizen in de omgeving dient bij uitvoering 

van de werkzaamheden bij eventueel gebruik van verlichting rekening te worden gehouden met deze 

soorten. Dit kan door de verlichting niet te richten op de omliggende groenstructuren. Voor de uitvoe-

ring van de werkzaamheden moet een lichtplan worden opgesteld. 
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De aanwezigheid van hazelworm, rugstreeppad en zandhagedis kan niet worden uitgesloten. Om ko-

lonisatie van deze soorten in het projectgebied, en daarmee mogelijk negatieve effecten op deze soor-

ten, dient na sloop van de huidige bebouwing het plangebied in de actieve periode van reptielen onge-

schikt of ontoegankelijk te worden gemaakt. Ook het ontstaan van ondiepe poelen moet voorkomen 

worden. In de rapportage is beschreven op welke wijzen doeltreffende maatregelen genomen kunnen 

worden. 

 

In het projectgebied is mogelijk sprake van foeragerende algemene vogelsoorten. Hiervoor geldt een 

vrijstelling. Het projectgebied vormt geen essentieel foerageergebied. 

 

Ten aanzien van het aspect soortenbescherming kan op basis van voorgaande bevindingen worden 

gesteld, dat er geen belemmeringen optreden. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dienen en-

kele maatregelen in acht te worden genomen. Deze vormen geen belemmering voor de uitvoerbaar-

heid van het project. Overtreding van de Wnb kan redelijkerwijs worden uitgesloten. 

 

Houtopstanden 

In het projectgebied zijn geen houtopstanden aanwezig. Nadere toetsing kan achterwege blijven. 

 

Conclusie 

De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor de komst van het hotel. Wel is een vergun-

ning op basis van de Wnb nodig. De aanvraag hiertoe is reeds ingediend bij het bevoegd gezag. Uit 

paragraaf 4.8 en de bijlage blijkt, dat het plan vergunbaar is. 

 

 

4.8 Verkeer en parkeren 
 

Verkeer 

Het initiatief voorziet in nieuwbouw van een 4-sterrenhotel, met verruiming van de huidige planolo-

gische bebouwingscontouren. Ter plaatse is reeds een hotel toegestaan, maar gelet op de maximale 

bebouwingsmogelijkheden is in de huidige situatie een volwaardig 4-sterrenhotel ter plaatse niet reëel. 

Bij het bepalen van de verkeersgeneratie van een bepaalde functie kan gebruik worden gemaakt van 

de kencijfers van het CROW. Het projectgebied ligt in het buitengebied. Voor de functie 4-sterrenhotel 

bedraagt de verkeersgeneratie minimaal 24,7 en maximaal 27,6 mvt/etmaal per 10 kamers. In dit ge-

val krijgt het hotel 47 kamers, waarmee een maximale verkeersgeneratie van 130 mvt/etmaal (afge-

rond) voor de toekomstige situatie geldt. In de huidige situatie is het terrein braakliggend en heeft het 

een horecabestemming. Vanuit een worst case benadering wordt uitgegaan van de huidige feitelijke 

situatie, waarin het aantal verkeersbewegingen nihil is. De maximale toename bedraagt daarmee 130 

mvt/etmaal.  

 

Het projectgebied en de parkeerplaats zijn direct ontsloten op de Zeeweg. Gelet op het geringe aantal 

extra verkeersbewegingen dat maximaal ontstaat, zijn er wat betreft de verkeersafwikkeling geen be-

lemmeringen te verwachten. De Zeeweg beschikt over voldoende capaciteit om deze verkeersbewe-

gingen zonder problemen af te wikkelen. 

 

Wat betreft de ontsluitingswijze wordt uitgegaan van een gescheiden routing voor auto’s en voetgan-

gers. De ontsluiting van het perceel is direct op de Zeeweg, waarbij aankomend en vertrekkend ver-

keer een verschillende routing krijgen (zie figuur 10 in paragraaf 2.2). Voor vertrekkend verkeer wordt 

daarbij deels gebruik gemaakt van de toegangsweg van de strandwacht. Parkeren vindt niet binnen 

het projectgebied plaats, maar in de directe nabijheid op openbaar parkeerterrein. Dientengevolge zal 
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het aantal verkeersbewegingen in het projectgebied zelf beperkt zijn en zullen de meeste verkeersbe-

wegingen van en naar het parkeerterrein plaatsvinden. Bij de aanleg van de infrastructuur rondom 

deze parkeerplaats is met deze verkeersbewegingen rekening gehouden. 

 

Parkeren 

De gemeente Bloemendaal hanteert voor het bepalen van de parkeernormen bij toetsing van bouw-

plannen de CROW-publicatie 381, ‘Toekomstbestendig parkeren’. Bloemendaal wordt aangemerkt als 

‘weinig stedelijk’. Voor een 4-sterrenhotel in het buitengebied bedraagt de parkeerbehoefte minimaal 

8,5 en maximaal 9,5 parkeerplaatsen per 10 kamers. In dit geval krijgt het hotel 47 kamers, waarmee 

een totale parkeerbehoefte van ten minste 40 en ten hoogste 45 parkeerplaatsen ontstaat. Vanuit de 

gemeente bestaat de wens om de parkeerbehoefte in dit geval niet op eigen terrein op te vangen, 

maar op de bestaande openbare parkeerterreinen. Dit is in de voorwaarden bij de wijzigingsbevoegd-

heid expliciet opgenomen. 

 

Direct ten zuiden van de projectlocatie aan de overzijde van de Zeeweg is een groot openbaar par-

keerterrein (P1) aanwezig. Bij gebruikmaking van dit openbaar parkeerterrein kan de parkeerbehoefte 

adequaat en op acceptabele loopafstand (<100 meter volgens de CROW-richtlijnen) worden opgevan-

gen. Op circa 150 meter loopafstand, ten noordoosten van het projectgebied, is eveneens een open-

baar parkeerterrein aanwezig. De afstand tot dit parkeerterrein is daarmee iets groter dan de CROW-

richtlijnen als standaard voorschrijven, maar dit betreft geen ‘harde’ eisen. Ook dit parkeerterrein is in 

de directe omgeving van het hotel gelegen en is voldoende geschikt voor bezoekers om hun auto ge-

durende het verblijf te kunnen parkeren en biedt daarom een geschikt alternatief. Met de gemeente 

worden door initiatiefnemer bij de verdere planvorming afspraken gemaakt omtrent het afnemen van 

parkeerplaatsen op openbaar parkeerterrein. 

 

Ten aanzien van het aspect parkeren zijn er gezien het voorgaande geen belemmeringen. Er is vol-

doende (openbaar) parkeerterrein in de directe omgeving beschikbaar om de benodigde parkeerbe-

hoefte op te vangen. 

 

 

4.9 Archeologie en cultuurhistorie 
 

Archeologie 

Conform het vigerende bestemmingsplan heeft het projectgebied de bestemming 'Waarde - Archeolo-

gie-3'. Voor het bouwen op deze gronden dient voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 250 

m² én dieper dan 30 centimeter en dieper dan 5,50 meter +NAP, een rapport te worden overlegd 

waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, 

naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. 

 

Zowel de maximale ontgravingsdiepte (ontgraving vindt plaats tot 1,1 meter) als het bebouwingsop-

pervlak (ca. 719 m²) wordt overschreden. Alhoewel het bebouwingsoppervlak groter is dan 250 m2 

wordt geen archeologisch onderzoek noodzakelijk geacht. Er wordt immers gebouwd op een groot 

deel van de bestaande footprint en er wordt minder dan 250 m2 buiten de footprint gebouwd. 

 

Ten aanzien van het aspect archeologie is derhalve geen onderzoek noodzakelijk en zijn er geen be-

lemmeringen voor het plan. De archeologische dubbelbestemming wordt gehandhaafd op de verbeel-

ding en in de planregels. 
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Cultuurhistorie 

Het projectgebied behoort tot het jonge duinlandschap en is gelegen in het aardkundig monument 

Kennemerduinen. Het duingebied is gevoelig voor verdroging en verzuring. Daarnaast is het aardkun-

dig monument in de omgeving van het projectgebied en op andere plekken sterk aangetast door ver-

gravingen, ophogingen en bebouwing. De nog aanwezig aardkundige waarden, zoals het oorspronke-

lijk reliëf, dienen zoveel mogelijk behouden te blijven. Daarom zijn vergravingen, egalisatie, ontgron-

dingen en vergelijkbare ingrepen in beginsel verboden. In dit geval wordt gebouwd op een bestaand 

bouwperceel, grotendeels ter plaatse van de bestaande bebouwing. Er is geen sprake van verdere 

vergraving, egalisatie of ontgronding, waardoor de aardkundige waarden van de Kennemerduinen niet 

worden aangetast vanwege het initiatief. Integendeel, want zoals in paragraaf 2.2 is beschreven, is het 

uitgangspunt voor het ontwerp van het nieuwe hotel inbedding in het duinlandschap. Gestreefd wordt 

naar een betere samenhang tussen de bebouwing en het omliggende duinlandschap. Het aspect cul-

tuurhistorie zorgt daarmee niet voor belemmeringen. 

 

 

4.10 Kabels en leidingen 
 

Bij de planvorming moet rekening worden gehouden met planologisch relevante kabels en leidingen 

en daarbij behorende beschermings-/onderhoudszones. In het projectgebied en de directe omgeving 

zijn echter geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig. Dit aspect vormt dan ook geen 

belemmering. 

 

 
4.11 Milieueffectrapportage 
 

Gemeenten moeten ook bij (relatief) minder omvangrijke ontwikkelingsprojecten beoordelen of deze 

m.e.r.-plichtig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar 

kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een MER 

nodig is. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een pro-

ject belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belang-

rijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Met 

andere woorden, dan is het opstellen van een MER nodig. 

 

Doorwerking projectgebied 

De voorgenomen activiteit betreft de ontwikkeling van een hotel en is niet opgenomen in onderdeel C 

van het Besluit m.e.r. De activiteit is daarom niet aan te merken als een activiteit waarvoor een directe 

m.e.r.-plicht bestaat. Deze is wel opgenomen in onderdeel D (categorie D.10) van bijlage II van het 

Besluit m.e.r. De activiteit betreft de aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabel-

spoorwegen en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten 

stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen, permanente kampeer- en caravanterreinen, of the-

maparken, maar de activiteit blijft beneden de drempelwaarden die hierbij genoemd worden. De ont-

wikkeling van het gebied met een oppervlakte van circa 1.700 m2 en een te realiseren hotel met 47 

kamers, ligt ver beneden de genoemde drempelwaarden zoals opgenomen in het Besluit m.e.r. 
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 Activiteiten Gevallen Besluit 

D.10 De aanleg, wijziging of uit-
breiding van: 
a. skihellingen, skiliften, ka-
belspoorwegen en bijbeho-
rende voorzieningen; 
b. jachthavens. 
c. vakantiedorpen en hotel-
complexen buiten stedelijke 
zones met bijbehorende 
voorzieningen, 
d. permanente kampeer- en 
caravanterreinen, of 
e. themaparken. 

In gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op: 
1°. 250.000 bezoekers of meer 
per jaar, 
2°. een oppervlakte van 25 
hectare of meer, 
3°. 100 ligplaatsen of meer of 
4°. een oppervlakte van 10 
hectare of meer in een gevoe-
lig gebied. 

De vaststelling van het in-
richtingsplan, bedoeld in ar-
tikel 17 van de Wet in-
richting landelijk gebied dan 
wel een plan bedoeld in ar-
tikel 18 van de Reconstruc-
tiewet concentratiegebie-
den dan wel bij het ontbre-
ken daarvan het plan be-
doeld in artikel 3.6, eerste 
lid, onderdelen a en b, van 
de Wet ruimtelijke ordening 
dan wel bij het ontbreken 
daarvan van het plan, be-
doeld in artikel 3.1, eerste 
lid, van die wet. 

 

Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is, dient bepaald te worden of de ontwikkeling 

de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling in een kwetsbaar 

gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn. Gezien het feit dat er sprake is van een ontwikke-

ling die de drempelwaarden niet overschrijdt, is er sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. 

Dit betekent dat, voordat de aanvraag om omgevingsvergunning in procedure gaat, het college van 

burgemeester en wethouders aan de hand van een aanmeldingsnotitie moet beoordelen en besluiten 

of een milieueffectrapport moet worden opgesteld e.e.a. conform paragraaf 7.6 Wet milieubeheer. 

In een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet de gemeente beoordelen of een milieueffectrapport moet 

worden opgesteld. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar 

kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een 

m.e.r.-procedure nodig is. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  

 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen milieueffectrapportage noodzake-

lijk;  

 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een milieueffectrappor-

tage worden opgesteld.  

 

Aanmeldingsnotitie 

Bij de voorbereiding van het wijzigingsplan is door de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opge-

steld. Deze is opgenomen in bijlage 7. In de notitie is ingegaan op de kenmerken van het project, de 

plaats van het project en de potentiële effecten. De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de 

kenmerken en de plaats van het plan, zijn dusdanig beperkt van aard en omvang dat er geen belang-

rijk nadelige milieugevolgen zijn, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een 

MER noodzakelijk maken.  

 

Het bevoegd gezag dient hierover separaat te beslissen, voordat het ontwerp wijzigingsplan wordt ge-

publiceerd. Op 17 december 2019 heeft het bevoegd bezag besloten dat het doorlopen van een 

m.e.r.-procedure niet noodzakelijk is.  
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5. UITVOERBAARHEID 

 

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat een bestemmingsplan verge-

zeld gaat van een toelichting waarin de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan zijn neerge-

legd. Deze verplichting geldt ook in het kader van een wijzigingsplan. Dit hoofdstuk gaat in op econo-

mische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

 

 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 
 

5.1.1 Financieel-economische haalbaarheid  

 

De initiatiefnemer beschikt over voldoende middelen om het plan te kunnen realiseren. Er zijn geen 

onvoorziene hoge kosten te verwachten. Ook is er geen sprake van onzekere financiële bijdragen van 

anderen. De financieel-economische haalbaarheid is hiermee in voldoende mate aangetoond.  

 

5.1.2 Kostenverhaal 

 

Op grond van afdeling 6.4 van de Wro geldt voor de gemeente de verplichting tot kostenverhaal in de 

gevallen die zijn aangewezen in het Bro. Het Bro stelt kostenverhaal verplicht in geval er sprake is van 

een van de volgende bouwplannen:  

 de bouw van één of meer woningen en andere hoofdgebouwen; 

 de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte of met één of 

meer woningen; 

 de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in ge-

bruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits tenminste 10 woningen worden gerealiseerd; 

 de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in ge-

bruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de 

cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1.500 m² bruto-vloeroppervlakte be-

draagt; 

 de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte. 

 

Het initiatief betreft de realisatie van een nieuw hotel ter vervanging van een voormalige horecagele-

genheid. Met het voornemen is sprake van een bouwplan, immers betreft het een nieuw hoofdge-

bouw. De intentie is om een anterieure overeenkomst tussen initiatiefnemer en de af te sluiten, waarin 

één en ander met betrekking tot het kostenverhaal kan worden geregeld, zodat anderszins in het wet-

telijke kostenverhaal wordt voorzien. Hiermee wordt voldaan aan het bepaalde in afdeling 6.4 Wro. 

 
 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid, procedure 
 

In het kader van het voorliggende planvoornemen wordt gebruik gemaakt van de in het vigerende be-

stemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor het projectgebied, alsmede van een alge-

mene afwijkingsbevoegdheid. De procedure voor het wijzigingsplan is in de wet voorgeschreven (arti-

kel 3.6 lid 1 sub a jo. artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening). Op de wijziging is afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met enkele uitzonderingsbepalingen. Op de binnen-
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planse afwijking van het bestemmingsplan is conform artikel 2.12 lid 1 sub a.1 Wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht de reguliere omgevingsvergunningprocedure van toepassing. In dit geval wordt 

gecombineerd toepassing gegeven aan beide bevoegdheden. Op de binnenplanse afwijking (kortste 

procedure) is in dat geval tevens de procedure van het wijzigingsplan van toepassing (langere proce-

dure). Burgemeester en wethouders van Bloemendaal zijn het bevoegd gezag.  

 

In deze paragraaf wordt de procedure nader toegelicht en wordt ingegaan op de voorbereiding van het 

besluit (participatie, overleg en communicatie). 

 

5.2.1 Participatie en communicatie 

 

Het planvoornemen is in een vroegtijdig stadium besproken met het Hoogheemraadschap. Daaruit is 

voortgekomen, dat er geen belemmeringen worden verwacht. Na verdere uitwerking van het planvoor-

nemen, is dit tijdig nogmaals aan het Hoogheemraadschap voorgelegd. Een en ander is in paragraaf 

4.5 nader beschreven. De opmerkingen en aandachtspunten zijn in het ontwerp meegenomen en wor-

den waar nodig bij de separate watervergunningaanvraag nader toegelicht. 

 

In de omgeving van het projectgebied zijn geen woningen gesitueerd. Daarom is geen inloopbijeen-

komst voor bewoners georganiseerd. Wel is een informatiebijeenkomst voor de paviljoenhouders in de 

omgeving georganiseerd op 1 maart 2019. Bovendien is op 14 maart 2019 op het gemeentehuis een 

presentatie van het initiatief aan belanghebbenden gegeven tijdens het voorjaarsoverleg. Uit dit over-

leg zijn geen opmerkingen naar voren gekomen, anders dan aandacht voor een goede communicatie 

omtrent de uitvoeringsplanning van het plan. 

 

Verder heeft met de reddingsbrigade (gevestigd aan de Zeeweg 78) separaat overleg plaatsgevonden 

over de verkeersontsluiting van het hotel, zie hierover reeds paragraaf 2.2. 

 

5.2.2 Tervisielegging 

 

De formele procedure vangt aan met het ter visie leggen van het ontwerp wijzigingsplan. Het ontwerp 

wijzigingsplan wordt gedurende een periode van zes weken ter visie gelegd. Gedurende de termijn 

van de terinzagelegging kan eenieder een zienswijze indienen. Eventuele zienswijzen worden samen-

gevat en van een reactie voorzien. Waar nodig wordt het plan aangepast.  

 

Op basis van de zienswijzen en eventuele ambtshalve aanpassingen neemt het college van burge-

meester en wethouders binnen 8 weken na verloop van de tervisielegging van het ontwerp wijzigings-

plan een definitief besluit over het vaststellen van het wijzigingsplan. 

 

5.2.3 Beroep  

 

Na vaststelling wordt het wijzigingsplan voor de tweede maal voor een periode van zes weken ter visie 

gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn geen beroep wordt ingesteld, is 

de omgevingsvergunning na het verstrijken van de beroepstermijn onherroepelijk. Belanghebbenden 

kunnen eventueel ook een voorlopige voorziening vragen tegen het wijzigingsplan. 
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Regels 
 

  



Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het wijzigingsplan Hotel Zeeweg 80 te Overveen met identificatienummer NL.IMRO.0377.BP80851-0001 

van de gemeente Bloemendaal.

1.2  wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3  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.

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde gebaseerd op de kennis en studie van de in dat gebied 

voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden.

1.6  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.7  bestaand

a. bij bebouwing: bebouwing die op het tijdstip van de vaststelling van het wijzigingsplan, dan wel mag 

worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip verleende vergunning; 

b. bij gebruik: gebruik zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft verkregen.

1.8  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.9  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.10  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk.

1.11  bouwgrens

de grens van een bouwvlak.
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1.12  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 

uitsluiting van zolder en kelder.

1.13  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten.

1.14  bouwperceelsgrens

een grens van een bouwperceel.

1.15  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.16  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.

1.17  dagrecreatie

verblijf buitenshuis voor recreatieve doeleinden dat hoofdzakelijk plaatsvindt tussen zonsopgang en 

zonsondergang, zonder overnachting.

1.18  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en 

leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending, 

anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.19  ecologische waarden

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, 

die wordt bepaald door de betrekkingen tussen levende organismen onderling en hun omgeving.

1.20  escortbedrijf

het bedrijfsmatig, of in een omvang alsof die bedrijfsmatig is, prostitutie aanbieden door een natuurlijke 

persoon of rechtspersoon, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend, zoals 

escortservices en bemiddelingsbureaus.

1.21  functie

doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan, is 

toegestaan.

1.22  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt.

  5      



1.23  hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn architectonische verschijningsvorm en functie als het 

belangrijkste gebouw valt aan te merken.

1.24  horeca(bedrijf)

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, al dan niet in samenhang 

met het bedrijfsmatig verschaffen van logies en/of het exploiteren van een zaalaccommodatie. 

1.25  kelder

een ruimte in een gebouw die geheel ondergronds is gelegen (hieronder wordt geen souterrain verstaan).

1.26  landschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, 

dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van niet levende en levende natuur.

1.27  maaiveld

de gemiddelde hoogte van het terrein, grenzende aan de gevels, op het tijdstip van de in werking treding 

van het bestemmingsplan.

1.28  N.A.P.

Normaal Amsterdams Peil

1.29  normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden en bouwwerken, 

waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming.

1.30  ondergronds bouwwerk

een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen beneden peil.

1.31  parkeervoorzieningen

elke, al dan niet overdekte, stallingsgelegenheid ten behoeve van gemotoriseerd verkeer;

1.32  peil

a. voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de 

weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

b. voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang niet aan een weg grenst: de hoogte van het terrein ter 

plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

c. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.

1.33  perceelsgrens

een grenslijn tussen (bouw)percelen onderling.

1.34  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen 

vergoeding.
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1.35  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 

bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische aard 

plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, 

parenclub, (raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.36  seksuele dienstverlening

een bedrijfsmatige activiteit gericht op het verrichten van seksuele handelingen en/of het verrichten van 

erotisch/pornografische vertoningen.

1.37  terras

een buiten de besloten ruimte van een inrichting liggend deel van een horecabedrijf waar sta- of 

zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of 

spijzen kunnen worden genuttigd.

1.38  voorgevel

één of meerdere naar de weg gekeerde gevels van een (hoofd)gebouw.

1.39  voorgevellijn

de lijn waarin de voorgevel van een hoofdgebouw is gelegen, alsmede het verlengde daarvan.

1.40  voorgevelrooilijn

de naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde grens van het bouwvlak, of indien het een bouwvlak 

betreft met meer dan één naar de weg gekeerde grenzen, die grens die kennelijk als zodanig moet 

worden aangemerkt.

1.41  wet/wettelijke regeling

indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., 

dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van 

het ontwerpplan, tenzij anders bepaald.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  De goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel. 

2.2  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 daken en dakkapellen.

2.3  De bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, trappenhuizen, 

liftkokers, installaties t.b.v. het reinigen van het gebouw (glazen wassen) en naar de aard daarmee gelijk 

te stellen bouwonderdelen.

2.4  De oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.5  Bruto vloeroppervlak (BVO)

de bruto vloeroppervlakte van de ruimte(n) van een gebouw wordt gemeten op vloerniveau langs de 

buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie en/of het hart van de 

gemeenschappelijke scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte(n) omhullen over alle 

bouwlagen van het gebouw.

2.6  Meten

bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de (digitale) 

verbeelding.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Horeca

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. horeca-activiteiten in categorie 1, zoals beschreven in de Staat van Horeca-activiteiten; 

b. horeca-activiteiten tot en met categorie 2, zoals beschreven in de Staat van Horeca-activiteiten, 

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2; 

c. een houten zeebalkon zoals bedoeld in hoofdstuk 1 van het Beeldkwaliteitplan, ten behoeve van 

terrasvoorzieningen behorende bij het aangrenzende horecabedrijf, ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van horeca - zeebalkon';

met daarbij behorende:

d. wegen en paden 

e. parkeervoorzieningen; 

f. groenvoorzieningen; 

g. tuinen, erven en terrassen; 

h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is ten hoogste 

de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan; 

c. er dient voor het materiaalgebruik, dakvormen en verschijningsvormen worden aangesloten bij het 

gestelde in het Beeldkwaliteitplan;

d. ondergronds bouwen is niet toegestaan.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen die naar het openbaar toegankelijk gebied zijn 

gericht mag niet meer dan 1 meter bedragen; 

b. de bouwhoogte van (transparante) windschemen mag niet meer dan 1,80 meter bedragen, waarvan 

maximaal de onderste 0,80 meter ondoorzichtig mag te zijn; 

c. de hoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen; 

d. de hoogte van lichtmasten mag niet meer dan 4 meter bedragen; 

e. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 

3 meter bedragen.
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 3

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor behoud, versterking en 

bescherming van te verwachten archeologische waarden. 

Secundair zijn deze gronden voor zover zulks op de verbeelding is aangewezen, bestemd voor de 

doeleinden als omschreven in het voor de betreffende bestemming geldende artikel, waarbij het in dat 

artikel bepaalde van toepassing is, met de daarbij behorende bouwwerken.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende 

bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken met een oppervlakte 

groter dan 250 m² en dieper dan 30 centimeter en dieper dan 5,50 meter+ NAP , een rapport te 

overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden 

verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

4.2.2  Voorwaarden

Indien uit het in 4.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 

verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of 

meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of 

c. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd 

gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

4.2.3  Bouwverbod

Indien uit het in 4.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden voor het 

verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door 

de in 4.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

4.3.1  Verbod

Het is verboden op de in 4.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden uit te voeren over een oppervlakte van meer dan 250 m², dieper dan 30 centimeter en/of 

dieper dan 5,50 meter + NAP:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 

b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist; 

c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, 

egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 

d. het omzetten van grasland in bouwland; 

e. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd; 

f. het aanleggen van bos of boomgaard; 
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g. verlagen van het waterpeil; 

h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

i. het aanleggen van oeverbeschoeiingen; 

j. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-, of andere leidingen en de 

daarmee verband houdende constructies waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 meter 

bedraagt en de betreffende leiding geen vervanging is van een reeds aanwezige leiding; 

k. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse leidingen; 

l. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 

m. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

n. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen aantasten en die 

niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 

4.3.2  Uitzondering

Het in 4.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing:

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het 

onderhavige plangebied; 

b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van de 

archeologische waarde van niet ingrijpende betekenis zijn; 

c. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te beschermen 

archeologische waarden.

4.3.3  Toelaatbaarheid

a. Het bepaalde onder 4.3.1 is slechts toelaatbaar, indien is gebleken dat de in dat lid genoemde 

werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en 

werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van het archeologisch materiaal; 

b. Voor zover de onder 4.3.1 genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte 

gevolgen daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning 

worden verleend indien aan de vergunning de volgende voorschriften worden verbonden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of 

3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het 

bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

c. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient de 

aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde 

van het terrein, dat blijkens de aanvraag kan worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd 

gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

d. Het bevoegd gezag verleent uitsluitend de vergunning zoals bedoeld onder 4.3.1 na schriftelijk 

advies van de deskundige inzake archeologie.

4.4  Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' op de verbeelding te doen vervallen, indien uit nader 

onderzoek is gebleken, dat, hetzij geen sprake is van een gebied met archeologische waarde, hetzij 

handhaving van de bestemming niet langer noodzakelijk wordt geacht; 

b. aan de gronden zonder of met een andere archeologische waarde de bestemming 'Waarde - 

Archeologie 3' toe te kennen, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de bestemming van de 

gronden, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft. 
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Artikel 5  Waterstaat - Waterkering

5.1  Bestemmingsomschrijving

a. De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor mede bestemd voor de primaire waterkering;

b. De belangen van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' zijn primair ten opzichte van de 

belangen van de andere daar voorkomende bestemmingen.

c. Indien de belangen van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' in strijd zijn met de 

belangen van een samenvallende andere dubbelbestemming, dan geldt de volgende 

prioriteitsvolgorde:

1. 'Waterstaat - Waterkering';

2. 'Waarde - Archeologie 3'.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen

Ten aanzien van de in 5.1 genoemde bestemming geldt dat op of in deze gronden geen gebouwen 

mogen worden gebouwd, met uitzondering van de aangeduide bouwvlakken.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Ten aanzien van de in 5.1 genoemde bestemming geldt dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde ten hoogste 3 meter mag bedragen.

5.3  Afwijken van de bouwregels

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 

5.2.1 en toestaan dat gebouwen ten behoeve van de ondergeschikte bestemming worden gebouwd, 

mits is aangetoond dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de onder 5.1 bedoelde 

waterstaatbelangen; 

b. Het bevoegd gezag wint ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een afwijking als 

bedoeld in 5.2.1 advies in bij de beheerder van het betreffende waterstaatsbelang.

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

5.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag op de in 

5.1 bedoelde gronden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

a. het afgraven of ophogen van gronden; 

b. het egaliseren van gronden; 

c. het beplanten met diepwortelende beplanting; 

d. het vellen, rooien van bomen en andere houtopstanden; 

e. aanleggen van onder- en/of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en de 

daarmee verband houdende constructies en/of installaties.

5.4.2  Uitzondering

Het in 5.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, en werkzaamheden, welke:

a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd 
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op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan.

5.4.3  Toelaatbaarheid

De in 5.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien:

a. de werken en/of werkzaamheden nodig zijn voor de realisering of handhaving van de aan de gronden 

gegeven bestemming, functies of waarden; 

b. de werken en/of werkzaamheden verenigbaar zijn met de belangen van de waterstaat en/of de 

waterkering en de beheerder van de waterkering daarover heeft geadviseerd.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing.
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  Overschrijding bouwgrenzen

a. De in deze regels opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwgrenzen en bestemmingsgrenzen 

zijn niet van toepassing voor wat betreft overschrijdingen met betrekking tot: 

1. stoepen, stoeptreden en toegangsbruggen; 

2. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van 

ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de voorgevelrooilijn niet meer 

dan 12 centimeter bedraagt; 

3. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, mits zij de voorgevelrooilijn met 

niet meer dan 2,25 meter overschrijden; 

4. erkers, balkons, galerijen en luifels mits zij de bouwgrens met niet meer dan 2,25 meter 

overschrijden; 

5. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouw- en 

bestemmingsgrens met niet meer dan 1 meter overschrijden; 

6. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen in geen 

enkele stand de voorgevelrooilijn met meer dan 1 meter overschrijden; 

7. vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen; 

8. dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties;

b. Vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een gebouw, mogen 

uitsluitend binnen een bouwvlak worden opgericht en mogen de voor dat gebouw toegestane 

maximale hoogte met niet meer dan 5 meter overschrijden; 

c. Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties mogen niet hoger 

zijn dan 3,50 meter, gemeten vanaf bovenkant van de dakconstructie, en mogen geen grotere 

oppervlakte hebben dan 40% van de vloeroppervlakte van de bovenste laag van het gebouw, waarop 

zij worden geplaatst; 

d. Overige ondergeschikte dakopbouwen, die deel uitmaken van een gebouw, mogen uitsluitend 

binnen een bouwvlak worden opgericht, mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 20% van het 

bouwvlak en mogen de voor dat gebouw toegestane maximale bouwhoogte met niet meer dan 3 

meter overschrijden.

7.2  Afwijken overschrijding bouwgrenzen

Het bevoegd gezag kan afwijken ten behoeve van het overschrijden van de bouwgrenzen, niet zijnde 

bestemmingsgrenzen, met maximaal 1,5 meter, indien het betreft:

a. overbouwingen ten dienste van de verbinding van twee gebouwen; 

b. toegangen van bouwwerken; 

c. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen; 

d. luifels, reclametoestellen en draagconstructies voor reclame; 

e. hijsinrichtingen, laadbruggen, stortgoten, stort- en zuigbuizen.

7.3  Voorwaarden

De in lid 7.2 genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien hierdoor geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken; de 

in lid 7.2 genoemde afwijkingen mogen voorts slechts worden verleend indien zulks in het belang is voor 

een technisch of esthetisch betere realisering van bouwwerken dan welvoor zover zulks noodzakelijk is 

in verband met de werkelijke toestand van het terrein, en hierdoor: 

a. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad; 

b. de structurele opzet van het plan hierdoor niet aanmerkelijk zal worden aangetast; 

c. het karakter van de bebouwing niet aanmerkelijk wordt aangetast; 

d. de cultuurhistorische, de natuur- en /of landschappelijke waarden niet onevenredig worden 

aangetast.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

8.1.1  Strijdig gebruik onbebouwde gronden

Onder gebruik van onbebouwde gronden in strijd met de bestemming als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, 

onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt in ieder geval verstaan:

a. het storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen; 

b. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, voer- en 

vaartuigen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan; 

c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens; 

d. het gebruik van onbebouwde gronden ten behoeve van een sport- of wedstrijdterrein, zweefvliegveld, 

dagcamping, lig- of speelweide.

8.1.2  Strijdig gebruik gebouwen

Onder gebruik in strijd met de bestemming als bedoeld in artikel 2.1., lid 1 onder c van de Wet 

Algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan het gebruik ten behoeve van een 

seksinrichting, een escortbedrijf en voor detailhandelsdoeleinden.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan van de in het plan genoemde bepalingen een omgevingsvergunning voor het 

afwijken van het bestemmingsplan verlenen: 

a. voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwen van openbaar nut, zoals 

transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, gasdrukregel- en meetstations en 

wachthuisjes voor verkeersdiensten mits deze niet groter zijn dan 50 m³ en de goothoogte niet meer 

bedraagt dan 3 meter; 

b. voor het oprichten van voorzieningen ten dienste van de telecommunicatie of het ontvangen en 

zenden van radio- en televisiesignalen, voor zover deze voorzieningen van geringe horizontale 

afmetingen zijn en mits de zendinstallatie: 

1. een masthoogte heeft die boven het maaiveld niet meer bedraagt dan 40 meter; 

2. in de vorm van een open constructie wordt gerealiseerd; 

3. door meerdere operators wordt medegebruikt; 

4. de daarbij behorende apparatuurkasten ingepast worden in het landschap;

c. voor de op de verbeelding dan wel in de regels aangegeven maten en getallen, voor zover deze 

afwijking niet meer dan 10% bedraagt en met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing 

is op de op de verbeelding aangeduide maximum goot- en bouwhoogten; 

d. voor de overschrijding van bouw- en bestemmingsgrenzen. De overschrijdingen mogen echter niet 

meer dan 1,50 meter bedragen en geen vergroting van bestemmings- of bouwvlakken inhouden 

anders dan bedoeld onder c; 

e. voor het aanpassen van het beloop of het profiel van wegen indien de verkeersveiligheid en/of 

parkeerdruk daartoe aanleiding geeft en de bestemmingsgrens met niet meer dan 5 meter wordt 

overschreden.

9.2  Eerdere afwijkingen

Bij de beoordeling van een verzoek om afwijking wordt rekening gehouden met eerder verleende 

afwijkingen op basis van dit artikel, om te beoordelen of maximale afwijkingsmogelijkheden al dan niet 

worden overschreden. 

9.3  Voorwaarden

a. de in lid 9.1 genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien hierdoor geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken; 

b. de in lid 9.1 onder c en d genoemde afwijkingen mogen voorts slechts worden verleend indien zulks 

in het belang is voor een technisch of esthetisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor 

zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein, en hierdoor: 

1. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad; 

2. de structurele opzet van het plan hierdoor niet aanmerkelijk zal worden aangetast; 

3. het karakter van de bebouwing niet aanmerkelijk wordt aangetast; 

4. de cultuurhistorische, de natuur- en /of landschappelijke waarden niet onevenredig worden 

aangetast. 
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

10.1  Algemeen

Het bevoegd gezag is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, 

bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op een enigszins andere situering 

en/of begrenzing van bouwpercelen, dan wel bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en bouwvlakken en/of 

aanduidingen, indien bij de uitvoering van het plan mocht blijken dat verschuivingen nodig zijn ter 

uitvoering van een bouwplan, op voorwaarde, dat de oppervlakte van het betreffende bouwperceel, 

bestemmingsvlak dan wel bouwvlak, met niet meer dan 10% zal worden gewijzigd.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning of omgevingsvergunning 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de vergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk 

is teniet gegaan;

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 11.1 onder a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 11.1 onder a met 

maximaal 10%; 

c. Lid 11.1 onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

wijzigingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. Voor het gebruik van overgangsrecht gelden de volgende voorwaarden: 

1. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, zoals bedoeld in lid 11.2 onder 

a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met het plan strijdig gebruik, tenzij door 

deze verandering de afwijking naar aard en omvang word verkleind; 

2. indien gebruik, bedoeld in lid 11.2 onder a, 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.

c. Voor het gebruik van overgangsrecht geldt de volgende uitzondering: 

d. Lid 11.2 onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan Hotel Zeeweg 80 te Overveen.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Staat van Horeca-activiteiten

Categorie 1 "lichte horeca" 

Bedrijven, die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking van 

etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. Binnen 

deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden:

1a Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca: 

Broodjeszaak; 

Cafetaria; 

Croissanterie; 

Koffiebar; 

Lunchroom\ijssalon; 

Snackbar; 

Tearoom; 

Traiteur.

1b Overige lichte horeca: 

Bistro; 

Automatiek; 

Snackbar; 

Restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice); 

Strandpaviljoen; 

Hotel.

1c Restaurant: 

Restaurant met bezorg- en/of afhaalservice tot 250 m² BVO.

1d Aan andere functies verwante horeca: 

Kantine; 

Bedrijfsrestaurant.

Categorie 2 "middelzware horeca" 

2a Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en/of die daardoor aanzienlijke 

hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 

Bar; 

Bierhuis; 

Biljartcentrum; 

Café; 

Proeflokaal; 

Shoarma/grillroom; 

Zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek- /dansevenementen).

2b Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: 

Bedrijven genoemd onder 1a, 1b en 1c met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m² BVO.

Categorie 3 "zware horeca" 

Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal 

bezoekers aantrekken en/of grote hinder voor de omgeving met zich kunnen meebrengen:
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Dancing/ Discotheek; 

Nachtclub; 

Partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek- /dansevenementen).
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Bijlage 2  Beeldkwaliteitplan
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BKP Ba/zee 
  
Beeldkwaliteit voor Bloemendaal aan Zee
september 2012

HOSPER landschapsarchitectuur & stedebouw 
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inleiding
In het voorliggende beeldkwaliteitplan worden ten behoeve van het te actualiseren bestemmingsplan een 
aantal regels voor de beeldkwaliteit van de bebouwing getoond en toegelicht. Deze regels zijn een aan-
vulling op de ontwikkelingsvisie van Bloemendaal aan Zee. De ontwikkelingsvisie voor Bloemendaal aan 
Zee is gemaakt in samenwerking met ondernemers, overheden en natuurorganisaties in de periode 
oktober 2011 - maart 2012 en resulteert zowel in een actualisatie van het bestemmingsplan als in een 
aantal gerichte ingrepen in de gebouwde en ongebouwde structuur. 

Doel van dit beeldkwaliteitplan is te komen tot een algehele verhoging van de architectonische kwaliteit 
in Bloemendaal aan Zee. Dit ondanks het feit dat ieder bouwplan een individuele aangelegenheid is. 
Zoveel als mogelijk zijn de regels gebaseerd op de samenhang tussen architectuur en landschap/open-
bare ruimte. De regels laten ruimte voor individuele expressie.

Bloemendaal, september 2012 

ontwikkelingsruimte voor een strandhotel i.p.v. een restaurant ontwikkelingsruimte voor een nieuwe cafetaria-kiosk

ontwikkelingsruimte voor een nieuw chaletpark ontwikkelingsruimte voor permanente strandpaviljoens
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soepeler overgang tussen strandbezoek en uitgaansfeesten

menging en concentratie op de Kop van de Zeeweg

strand

jaarrond bebouwing

seizoen strandtenten

auto parkeren

fiets parkeren

jaarrond chalets

geen badplaats maar een bijzondere strandenclave
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1. visie
Bloemendaal aan Zee is één van de trekkers van de gemeente Bloemendaal in termen van toerisme en 
werkgelegenheid. Het gebied richt zich naast badgasten specifiek op uitgaanspubliek en onderscheidt 
zich daarmee van andere badplaatsen in de regio.  

Bijzondere strandenclave
De komende jaren transformeert Bloemendaal aan Zee in een aantrekkelijke enclave aan het strand, 
waar de bezoekers in alle seizoenen kunnen genieten van de zee en het strandleven. Een aantal jaar-
rondstrandpaviljoens, een strandhotel en de herontwikkeling van camping ‘t Helmgat tot chaletpark 
dragen hier in programmatische zin aan bij. Om de strandopgang en de zee beter zichtbaar en beleefbaar 
te maken voor passanten, strandgangers en bezoekers van de restaurants wordt ingezet op sloop van de 
politiekiosk, herontwikkeling van de cafetariakiosk en ontwikkelingsmogelijkheden voor een strandhotel.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
In samenhang met deze ingreep krijgt de openbare ruimte in de directe nabijheid van de gebouwen een 
kwaliteitsimpuls, door de aanleg van drie grote, ovale houten balkons aan zee. De balkons zijn iets verhe-
ven boven het maaiveld en verleiden de bezoekers aan de kant van de Zeeweg om het prachtige uitzicht 
aan de zeezijde te bekijken. De balkons aan weerszijden van de strandopgang vormen elk een ensemble 
met de aanwezige duinen en gebouwen en maken de terrassen en plinten tot sfeervolle buitenruimtes. 
Tussen de twee ensembles biedt een derde, volledig openbaar houten balkon een onbelemmerd
uitzicht op zee.
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slopen politiekiosk en herinrichting openbare ruimte t.b.v zicht op zee

slopen politiekiosk en herinrichting openbare ruimte t.b.v zicht op zee

Bloemendaal aan Zee afronden tot twee bebouwde ‘duintoppen’  met een onbebouwd volledig openbaar zeebalkon er tussen in - op de plek waar 
de twee strandopgangen samenkomen. Twee permanente strandpaviljoens zijn gepositioneerd voor de twee bebouwde ‘duintoppen’ .
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Bloemendaal aan Zee afronden tot twee 
verschillend bebouwde ‘duintoppen’

schetsontwerp openbare ruimte Kop van de Zeeweg met een drietal beeldbepalende ‘zeebalkons’ 

Expressieve kapvorm 
en natuurlijke materialen
Het hotel en de cafetaria mogen een eigen 
identiteit ontwikkelen, maar worden altijd 
gekenmerkt door gevels opgebouwd uit 
natuurlijke materialen en een beeldbepalende 
kap. Platte daken zijn verboden en de 
architectuur moet een vriendelijke, tactiele en 
transparante uitstraling krijgen. 

Het nieuwe hotel mag geen kopie worden 
van het recent gebouwde koperen 
appartementengebouw. Gestuurd wordt op 
verschil en diversiteit en een geheel eigen, 
zelfstandige identiteit.
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2. beeldkwaliteit per type

2.1 hotel

2.2 cafetaria-kiosk

2.3 jaarrond-strandpaviljoens 

2.4 chaletpark
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2.1 hotel
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2.1 hotel
Het hotel ligt op de meest beeldbepalende plek van de Kop van de Zeeweg. Het hotel mag geen kopie 
worden van het recent gebouwde koperen appartementengebouw. Inspelend op het duinlandschap 
moet het een geheel eigen, zelfstandige identiteit krijgen. In de materialisering en de vormgeving van 
de gevels en het dak zal een combinatie van hout en metalen de relatie moeten zoeken met de schaal 
van het duinlandschap. De materialen en de toepassing ervan moeten zo zijn dat in een mooi verou-
deringsproces wordt voorzien. De locatie in het dynamische landschap vereist ‘lichtheid’ in de architec-
tuur. Dus niet ‘uit steen gehouwen’ of ‘in beton gegoten’, maar bijvoorbeeld vakkundig ‘latje voor latje 
opgebouwd’.

Voor het hotel is een grondvlak beschikbaar van maximaal 40 x 25 meter. Het hoogste punt van het 
hotel bedraagt maximaal 10 meter en het hotel heeft een goothoogte, die maximaal 7 meter bedraagt. 
Het hotel wordt opgebouwd uit een begane grond, eerste verdieping en vervolgens een tweede verdie-
ping, die zich bevindt onder een kap (60° maximaal) of een sterk naar binnen gekromde gevelvorm (60° 
maximaal). Omdat het kiezen van een (kap)vorm behoort tot de verantwoordelijkheid van de architect 
biedt dit beeldkwaliteitplan de toekomstig architect van het hotel een keuze uit één van drie profielen, die 
op de naastgelegen pagina zijn afgebeeld. De gemeentelijk stedebouwkundige en/of supervisor toetst 
gedurende het ontwerpproces of het ontwerp voldoet aan het gekozen A, B of C-profiel. Een plat dak, 
zoals dat voorkomt in Zandvoort en IJmuiden en Zee is verboden. Ook een volledige lessenaarskap 
is verboden, omdat deze kapvorm vaak een gesloten ‘achterkant’ oplevert. Lessenaarskappen mogen 
alleen onderdeel zijn van een uit meerdere kappen samengesteld dak. Het is een optie om in het dak 
grote buitenruimten op te nemen om plek te bieden aan speciale functies (bv. welness). Het hotel biedt 
ruimte aan krap veertig tot ruim vijftig kamers. De variatie in het kameraantal wordt beïnvloed door func-
tionele eisen en wensen: kamergrootte, wel of niet een restaurant en wel of niet een welnessfunctie. 

In de plint is een uitnodigende entree vereist met een lobby in contact met de buitenruimte. De plint mag 
afwijken van de andere bouwlagen. De afwijking kan worden vormgegeven in de materiaalkeuze, de 
detaillering, grootte van de raamopeningen, een inspringing ter plaatse van de entree, etc.. 
Balkons, lift en trappenhuizen worden binnen de gevelvlakken gehouden en zijn een integraal onder-
deel van het bouwvolume. Naast de zeezijde en de oostzijde is de zuidelijke kopgevel beeldbepalend en 
heeft transparantie en een verbijzondering nodig. Een blinde kopgevel wordt aan de zuidkant niet toege-
staan. De noordelijke kopgevel richting de reddingsbrigade is het minst van publiek belang en kan dan 
ook meer gesloten worden ontworpen. Hotelkamers die onder de kap worden gesitueerd mogen worden 
voorzien van dakkappellen. Tevens mogen deze beeldbepalende vormen en karakteristieke daklijnen 
aannemen. Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de detaillering en materialisering van de dak-
kapellen, balkons, loggia’s en balkonhekken. Technische ruimten, liftopbouw, schoorstenen of (airco)
machines die los op het dak staan, zijn verboden. Zij worden ontworpen en geïntegreerd als deel van 
het bouwvolume zodat ze niet zichtbaar zijn vanuit de buitenruimte. Alle elementen die kunnen worden 
gezien als toevoeging aan het hotel, waaronder windschermen, zonweringen, luifels, opslagruimten 
sluiten in  de materiaalkeuze, detaillering en vormgeving vrijwel identiek aan op het hotel. Het gebruik 
van reclame op deze delen is uitgesloten. Gelet op de zichtlocatie is reclame overbodig. Aanduiding van 
het hotel middels een vlaggenmast is toegestaan.

Het hotel wordt voorzien van een houten terras dat volledig aansluit bij het door de gemeente te reali-
seren zeebalkon. Het moet ontworpen worden in dezelfde vormgeving, materiaalgebruik en detaillering. 
Dit om de identiteit en aantrekkingskracht van de Kop van de Zeeweg te versterken.
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keuzeprofiel A: éénduidige kap

keuzeprofiel B: samengestelde kap

keuzeprofiel C: vloeiende kap en gevel

balkons, loggia;s en balkonhekken 
integraal onderdeel van de gevel

dak biedt mogelijkheden voor speciale functies
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keuzeprofiel A: éénduidige kap

dwarsdoorsnede - illustratieve test

langsdoorsnede - illustratieve test
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keuzeprofiel B: samengestelde kap

dwarsdoorsnede - illustratieve test

langsdoorsnede - illustratieve test
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keuzeprofiel C: vloeiende kap en gevel

dwarsdoorsnede - illustratieve test

langsdoorsnede - illustratieve test
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beeldbepalende dakvorm (OFIS architects)

rasterwerk maakt samengestelde gevel (Krusec architects)

kloek volume en natuurlijke materialen (Onix architecten) 

REFERENTIES  HOTEL - OPTIE A: ÉÉNDUIDIGE KAP

buitenruimte verwerkt in dakvorm (OFIS architects)

plint met overstek gericht op zee (Krusec architects)

beeldbepalende kapvorm (Jean Nouvel architects)

installaties verborgen onder kapvorm (OFIS architects)buitenruimte verwerkt in kapvorm (Arkitema architects)
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dak van zink (Krusec architects)

rasterwerk maakt vorm en samengestelde gevel (OFIS architects)

hotelkamer onder een kapvorm  
(Naumann architektur)

plint richt zich op uitzicht (Krusec architects)

hotelkamer met buitenruimte onder een kapvorm

kopgevels spelen in op het uitzicht

transparante entree (architect Kengo Kuma)

balkonhekken onderdeel van gevel (OFIS architects)

alzijdig, natuurlijke materialen en kleuren, duidelijke, transparante ingang
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karakteristieke hoekoplossingen (Jarmund/Vigsnæs Architects)

samengestelde kappen, natuurlijke materialen (Onix architecten)

meerdere dakvormen combineren (architect Helen & Hard) 

gevel  en dak opgebouwd uit natuurlijke materialen 
(Onix architecten)

samengestelde beeldbepalende kappen, natuurlijke materialen 
(Onix architecten)

meerdere dakvormen combineren (Jarmund/Vigsnæs Architects)

karakteristieke kapvormen en aandacht voor kopgevel
 (architect Glenn Murcutt)

REFERENTIES  HOTEL - OPTIE B: SAMENGESTELDE KAPPEN

karakteristieke kapvormen (architect Glenn Murcutt)
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interieur speelt in op schuine dak- en gevelvlakken
(Jarmund/Vigsnæs Architects)

buitenruimten verwerkt in beweging van gevels en kappen 
(architect Helen & Hard)

rastwerk maakt vorm en samengestelde kappen

karakteristieke kapvormen geleden de massa van het hotel en 
spelen in op het duinlandschap (Search architects)

bijzondere ruimten onder kapvorm (Jarmund/Vigsnæs Architects)

buitenruimten onder kapvorm (Jarmund/Vigsnæs Architects)

alzijdig, natuurlijke materialen en kleuren, duidelijke, transparante ingang

dakvorm beeldbepalend in doorsnede (WoltjerBerkhout architecten)

aandacht voor kopgevels en geleding van massa 
(architect Helen & Hard)
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kleine doorbrekingen van de vorm mogelijk (RAU architecten)

balkons inpandig voor een vloeiende vorm (Foster + Partners)

hout vormt de gevel (Ostinelli und Partners architetti)

gevel opgebouwd uit natuurlijke materialen (Foster + Partners)

balkons inpandig voor een vloeiende vorm (Foster + Partners)

vloeiende vorm opgebouwd uit segmenten (RAU architecten)

vakwerk kan vloeiende vorm mogelijk makenramen verwerkt in vloeiende vorm

REFERENTIES  HOTEL - OPTIE C: VLOEIENDE KAP EN GEVEL 
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rasterwerk maakt vorm en samengestelde gevel
(form A architecten)

welness met uitzicht op het landschap (Snohetta architects)

hotelkamers onderdeel van gebogen vorm (Fab Lab house)

geaccentueerde, trransparante ingang (Foster + Partners)

hotelkamers onderdeel van gebogen vorm (Fab Lab house)

hout en donkere, gedekte kleuren (RAU architecten) geaccentueerde, transparante entree (MAD architects)

rasterwerk maakt vorm en samengestelde gevel 
(form A architecten)  

alzijdig, natuurlijke materialen en kleuren, duidelijke transparante ingang
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2.2 cafetaria-kiosk
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2.2 cafetaria-kiosk
De ontwikkelingsvisie 2012-2020 is voor de huidige kiosk-cafetaria ingrijpend, omdat de huidige locatie 
vervalt i.v.m. een gewijzigde opgang naar het strand. In de toekomst wordt de Kop van de Zeeweg voor-
zien van een volwaardige 2e strandopgang en wordt de kiosk-cafetaria gesitueerd op een vlak, houten 
zeebalkon met een gebogen vorm. Het grondvlak van de toekomstige kiosk bedraagt ongeveer 140 m2 

en de oppervlakte van het terras bedraagt ongeveer 110 m2. Evenals in de huidige situatie staat de kiosk 
op een prominente, beeldbepalende plek. De kiosk kadert met het café-restaurant ‘t Eindpunt het zicht 
op de zee en de strandopgangen. De kiosk wordt daarom aangemerkt als bijzonder welstandsobject. 
Hieraan worden de volgende eisen gesteld:

de kiosk heeft een expressieve kap• 
de inspiratie voor de kapvorm ligt in vormen die qua thema aansluiten op water en wind• 
hoogste punt van de kap ligt op 6,5 meter (huidige hoogte kiosk)• 
technische ruimten, schoorstenen en (airco)machines moeten in samenhang met de kapvorm  • 

 worden ontworpen
de benodigde windschermen en het vast buiten meubilair wordt geïntegreerd met de kiosk  • 

 en met het maaiveld (het door de gemeente te realiseren houten zeebalkon) 
de kiosk wordt opgebouwd uit een beperkt aantal heldere elementen zoveel mogelijk in één  • 

 beweging ontworpen
allure ontstaat door de kiosk zorgvuldig te detailleren - aandacht voor afwatering, kozijnen,  • 

 snackluik 
donkere aardetinten of lichte luchtkleuren zijn toegestaan als kleurtoepassing• 
reclame, naam en logo van de cafetaria moeten worden geïntegreerd in de gevel van de kiosk• 
losse naamborden of lichtbakken zijn verboden• 
vlaggenmasten worden als vast onderdeel van het maaiveld ontworpen • 
voor de opslag en het afval (container) moet een nette in de architectuur mee ontworpen   • 

 oplossing worden gemaakt
het is mogelijk om de nieuwe-cafetariakiosk te voorzien van een aantal (4 à 5) openbare, (vol- • 

 automatische) toiletten
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De inspiratie voor de kapvorm ligt in vormen die qua thema aansluiten op de water en wind. De kap dekt als een hoedje de 
kiosk af. Het benodigde buitenmeubilair moet zoveel mogelijk worden geïntegreerd met de kiosk en het houten zeebalkon. 
(afbeelding en ontwerpidee: Woltjer Berkhout Architecten - Snackbar Henri Schetsverkenning)
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REFERENTIES  KIOSK

schetsverkenning Snackbar Henri (woltjer berkhout architecten)

banken kiosk verwerken in houten zeebalkon (Karin Daan) banken en windschermen verwerken in architectuur 
(Niall Mclaughlin architects)

kap kiosk maakt expressieve vorm (Abe Bonnema)

kap kiosk maakt expressieve vorm (MVRDV) kap kiosk maakt expressieve vorm (René van Zuuk)

kap kiosk maakt expressieve vorm (René van Zuuk) kap kiosk maakt expressieve vorm (plastik architects)
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kap en gevel kiosk maakt expressieve vorm (S&P architects) daklijn kiosk maakt expressieve vorm (René van Zuuk)

kapvormen spelen in op inspiratie van wind en water (Jørn Utzon) voorbeeld volautomatisch toilet in de haven van Hoorn
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2.3 jaarrond-strandpaviljoens



32      beeldkwaliteit Bloemendaal aan Zee      gemeente Bloemendaal          september 2012          HOSPER

2.3 jaarrond-strandpaviljoens
Tot op heden is het strand bij Bloemendaal aan Zee een welstandsvrij gebied. Voor de seizoensgebon-
den paviljoens en strandhuisjes zal dit welstandsvrije beleid waarschijnlijk worden voortgezet. Wel zoekt 
de gemeente naar mogelijkheden om op het strand een verbod in te stellen op het plaatsen van mans-
hoge met plastic afgeplakte hekwerken. De hoogte, het type hekwerk en het afplakken met plastic doet 
de van oorsprong uitnodigende openbaarheid en toegankelijkheid van het strand teveel geweld aan. 

Het bestemmingsplan maakt de komst van een tweetal jaarrondpaviljoens mogelijk. Deze vereisen als 
permanente bouwwerken sturing van de welstand. Daarom worden de jaarrond strandpaviljoens aange-
merkt als bijzonder welstandsobject. De volgende eisen worden aan de jaarrondpaviljoens gesteld: 

alzijdig paviljoen van één bouwlaag met een expressieve, samenhangende architectuur, die  • 
 tot in de details is doorgezet 

fijnzinnig gedetailleerd houten dak of metalen (bv zink)/ kunstof roeven/felsdak - bitumendak is  • 
 verboden -

standaard containerbouw is verboden• 
de maximale goothoogte en nokhoogte bedraagt respectievelijk 3 meter en 5,5 meter • 
een overdekte verdiepingslaag is niet toegestaan - een maximale dakopbouw van 25 m• 2 is wel  

 toegestaan mits het platte dak van de begane grond wordt gebruikt als dakterras - een luifel  
 aan de dakopbouw is toegestaan tot maximaal 1/3 van het dakterras. Alleen bij de dakopbouw  
 mag de nokhoogte 6 meter bedragen.

(airco)machines, afzuiginstallaties, e.d. moeten geïntegreerd worden ontwerpen in het dak• 
eenheid in materialisatie - zowel voor de gevels als voor het dakvlak • 
terughoudend kleurgebruik - geen fluorescerende, felle of heldere kleuren - dit om het pavil- • 

 joen goed in het winterlandschap te laten passen
in de gevels zijn aan de zeezijde en zijkanten veel riant vormgegeven ramen en deuren ver- • 

 werkt 
hoofdentree is aan de zeezijde of optimaal in het zicht van de strandopgang gesitueerd• 
achterzijde heeft een geordende uitstraling, die in materialisatie en detaillering een grote   • 

 samenhang vertoont met de overige zijden van het paviljoen - achterzijde mag wel een meer  
 gesloten karakter hebben

ten behoeve van afval en opslag moet een permanente oplossing worden ontworpen• 
één los permanent bijgebouw - bijvoorbeeld ten behoeve van afval en opslag is toegestaan,  • 

 mits in dezelfde architec tuurstijl als het paviljoen uitgevoerd
omdat verrommeling met name door een veelvoud van (kwalitatief mindere) bijgebouwen ont- • 

 staat wordt maar 1 permanent bijgebouw per jaarrondpaviljoen toegestaan
tijdelijke bijgebouwen zijn in de zomer toegestaan- maar in de winter verboden - zeecontai • 

 ners zijn in de winter dus niet toegestaan 
onoverdekt terras mag worden afgebakend met vrijstaande terrasschermen, mits deze in   • 

 samenhang met de architectuur van het paviljoen zijn ontworpen
hoogte van erf-, terras- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,80 m• 
de bovenste 2/3 van de schermen moet transparant zijn uitgevoerd• 
schuttingen zijn verboden• 
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expressieve samenvallende architectuur 
- gebruik van donkere kleuren; geen felle kleuren
- eenheid in materiaal- en kleurgebruik in gevels en dak
- permanente oplossing in ontwerp voor afval en opslag 

dak van hout/zink/(golf)platen
-bitumendak is verboden
-technische ruimtes/schoorstenen ed integreren in ontwerp

max 1 bijgebouw in dezelfde stijl uitgevoerd
geen tijdelijke bijgebouwen 

geordende achterzijde
geen schuttingen en hekken 

terrasschermen toegestaan 
tot 1,5m met bovenste helft transparant

riante ramen en deuren 
aan voor- en zijkanten

hoofdentree aan zeezijde

1,5m

optie voor dakopbouw: 
- een overdekte verdiepingslaag is niet toegestaan
- een maximale dakopbouw van 25 m2 is wel toegestaan, mits het dak wordt gebruikt als terras 
- een luifel aan de dakopbouw is toegestaan tot maximaal 1/3 van het bebouwde grondvlak
- de nokhoogte van de dakopbouw mag 6 meter bedragen

max 1 bijgebouw in dezelfde stijl uitgevoerd
geen tijdelijke bijgebouwen 

geordende achterzijde
geen schuttingen en hekken 

terrasschermen toegestaan 
tot 1,5m met bovenste helft transparant

riante ramen en deuren 
aan voor- en zijkanten

hoofdentree aan zeezijde
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REFERENTIES JAARROND STRANDPAVILJOENS

openheid en overgangen naar strand (architect Pierre Gautier)

transparant aan de zeezijde (architect BINT) beeldbepalend en gedetailleerd afgewerkt dak (architect Fierloos)

kamers met balkon en grote glaspartijen om uitzicht te bieden

beeldbepalend dak, hoogwaardig materiaal en details
(architect BINT)

een zo alzijdig mogelijk gebouw
(architect BINT)

transparante windschermen - geen hekken en schuttingen

dak van hoogwaardige materialen en hoofd- en bijgebouw in 
dezelfde stijl ontworpen (architect BINT)

openheid en overgangen naar strand (architect Pierre Gautier)
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dak te gebruiken als terras (architect Bas Spanjers)

transparant aan de zeezijde - beeldbepalend dak 
(architect Bart Akkerhuis)

beeldbepalend en gedetailleerd afgewerkt dak 
(architect Bart Akkerhuis)

kamers met balkon en grote glaspartijen om uitzicht te bieden

dak te gebruiken als terras- optie voor kleine opbouw 
(Bloem en Lemstra architecten)

beeldbepalend en gedetailleerd afgewerkt dak transparantie en openheid naar de zonzijdes

dak te gebruiken als terras (architect Bas Spanjers)

dak te gebruiken als terras- optie voor kleine opbouw 
(Bloem en Lemstra architecten)
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2.4 chaletpark
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2.4 chaletpark
Het huidige chaletpark is inclusief de parkeerstraat open en bloot zichtbaar vanaf de Zeeweg. Het voor-
stel is de beeldkwaliteit van het te vernieuwen chaletpark op een landschappelijke wijze te waarborgen. 
In het voorstel wordt een duinwal gemaakt op de plek van de huidige parkeerstraat en wordt het parke-
ren door de ondernemer aan de achterzijde van de duinwal op het chaletpark opgelost. Hierdoor wordt 
zowel het chaletpark als het parkeren behorende bij het chaletpark volledig aan het oog onttrokken en 
wordt het mogelijk om de architectuur op het chaletpark welstandsvrij te laten realiseren. 

De duinwal wordt ongeveer 2 meter hoog (ooghoogte) en wordt opgeworpen ter plaatse van de huidige 
parkeerstraat. Om het ruimtebeslag van de duinwal beperkt te houden kan aan de achterzijde (kant 
chaletpark) in de duinwal worden gewerkt met keermuren opgebouwd uit schanskorven. De eigenaar 
van het chaletpark kan achter de keermuur een parkeerstrook aanleggen, maar het parkeren mag ook 
op een andere plek op het chaletpark worden opgelost. 

Door de realisatie van de 2 meter hoge duinwal is het nog niet helemaal zeker dat dat ook alle chalets 
met een nokhoogte van 5,5 meter daadwerkelijk volledig aan het oog kunnen worden onttrokken en 
welstandsvrij kunnen worden gerealiseerd. Het is aan de initiatiefnemer en het door hem betrokken 
landschapsarchitectenbureau om in het planproces van het bestemmingsplan met het in te dienen plan 
inzichtelijk te maken dat zij een voldoende hoge duinwal kunnen realiseren, die ook chalets met een 
nokhoogte van 5,5 meter aan het oog kan onttrekken. 

2m

3m 5m

3m 5m

4m

2 meter hoge duinwal voorzien van keermuur aan de kant van het chaletpark maakt welstandsvrij bouwen mogelijk

huidige situatie
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ten behoeve van welstandsvrij bouwen 2 meter hoge duinwal realiseren 
- keermuren van schanskorven en vlaggenmasten markeren de ingang

huidige situatie: chaletpark en parkeerstraat open en bloot 
zichtbaar vanaf de Zeeweg
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-breedte 1200mm
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bomen en
antislib op de treden
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antislib op de treden
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optie tussendeur
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vlgns opgave
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vlgns opgave
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adviseur

optie tussendeur
vlgns opgave
adviseur

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

schacht inw.
700x1400
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HWA

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT
- constructies volgens opgave constructeur
- noodoverstorten vlgs opgave constructeur iom architect
- brandwerendheid constructie vlgs constructeur
- brandveiligheidsvoorzieningen vlgs brandadviseur
- technishe installaties W-E volgens opgave installatie adviseur
- EPC maatregelen cf. opgave adviseur
- waar nodig riolering geluidwerend omkleden
- geluidweringen en akoestiek volgens opgave akoestisch adviseur
- kleur-, materiaal- volgens afwerkstaten
- nutsvoorzieningen i.o.m. nutsbedrijven
- beglazing volgens NEN6702, NEN3569
- vrije doorgang min. breed 850mm, hoog 2300mm ( verblijfsgebieden)
- doorvalveilig glas volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN 2608

- vloerafscheiding bij een valhoogte onder de 13m minimaal 1000mm hoog, bij een te openen
   raam minimaal 850mm hoog
- ramen tot op de vloer dienen in kiepstand zodanig te worden begrensd dat er tot  700+vlp geen
   kindervoetje (50mm) tussen geplaatst kan worden
- aanlijnvoorzieningen aanbrengen op het dak conform richtlijnen
- wering van vocht conform bouwbesluit afdeling 3.5
- wateropname van wandafwerking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- uitwendige scheidings constructie heeft geen openingen breder dan 10mm ter voorkomen van
   het binnendringen van ratten en muizen

TRAPPENHUIZEN
- balustrade 1000mm +vl
- algemene noodverlichting vluchtwegen en liften conform NEN 1838
- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

GEVELS
- alle natuursteen gevelplaten blind bevestigen

PLAFONDS
- verblijfsgebieden min. 2600mm+vl

BALUSTRADEN
in de gevels
- 1000mm hoog

VENTILATIE
- gebouw is voorzien van gebalanceerde ventilatie volgens adviseur
- spui ventilatie hotelkamers door buitendeur met uitzet begrenzer
- waar nodig o.k. deur vrijhouden van vloer t.b.v. ventilatie
- ventilatie meterkast volgens nen 2768

WANDEN EN VLOEREN

Gevelopbouw (Rc=4,5)
- natuursteen gevelplaat
- isolatie
- kalkzandsteen
- afwerking vlgns afwerkstaat

betonwand

kalkzandsteen

scheidingswanden (Metal-Stud)

breedplaatvloer
gwapend

zwevende dekvloer
- 50mm anhydrietvloer
- 20mmisolatieplaat

afschot 16mm /m1

HWA

tegels

schachten

Aanduiding vluchtweg met vluchtrichting

Brandslanghaspel

Rookmelders niet-ioniserend (met noodstroomvoorziening)
volgens NEN 2555 welke op het elektriciteitsnet
aangesloten dienen te worden gekoppeld.

Beschermde vluchtroute

Aanduiding nooduitgang met richting

Kleefmagneet brandwerende deur

Zelfsluitende deur

Slow whoop signaalgever

Vluchtrichting

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

Brandwerend en zelfsluitend constructie onderdeel 30/60
min. WBDBO

Brandweerpaneel

Deuren zonder voorwerpen te openen, afgesloten deuren
aan vluchtzijde v.v. van draaiknopcilinder

$

 ANV

Alle brandveiligheidsvoorzieningen volgens opgave adviseur
brandveiligheid. Voorzieningen en uitvoering van installaties worden
nader uitgewerkt.

 BV

 EBV

Algemene noodverlichting

Extra beschermde vluchtroute

Brandscheiding 60 min WBDBO

Brandscheiding 30 min WBDBO

N

+3.150 +3.150
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Overzicht daklijnen triangulairedak
- doorsnede op 1.500 +vloerpeil 2e verd.

optie tussendeur
vlgns opgave
adviseur

optie tussendeur
vlgns opgave
adviseur

optie tussendeur
vlgns opgave
adviseur

optie tussendeur
vlgns opgave
adviseur

optie tussendeur
vlgns opgave
adviseur

optie tussendeur
vlgns opgave
adviseur

geluidwering
volgns opgave
adviseur

zone deuren

zone deuren

bsh inbouwkast
type: enkel
680x890x180

schacht inw.
700x1400

HWA

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT
- constructies volgens opgave constructeur
- noodoverstorten vlgs opgave constructeur iom architect
- brandwerendheid constructie vlgs constructeur
- brandveiligheidsvoorzieningen vlgs brandadviseur
- technishe installaties W-E volgens opgave installatie adviseur
- EPC maatregelen cf. opgave adviseur
- waar nodig riolering geluidwerend omkleden
- geluidweringen en akoestiek volgens opgave akoestisch adviseur
- kleur-, materiaal- volgens afwerkstaten
- nutsvoorzieningen i.o.m. nutsbedrijven
- beglazing volgens NEN6702, NEN3569
- vrije doorgang min. breed 850mm, hoog 2300mm ( verblijfsgebieden)
- doorvalveilig glas volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN 2608

- vloerafscheiding bij een valhoogte onder de 13m minimaal 1000mm hoog, bij een te openen
   raam minimaal 850mm hoog
- ramen tot op de vloer dienen in kiepstand zodanig te worden begrensd dat er tot  700+vlp geen
   kindervoetje (50mm) tussen geplaatst kan worden
- aanlijnvoorzieningen aanbrengen op het dak conform richtlijnen
- wering van vocht conform bouwbesluit afdeling 3.5
- wateropname van wandafwerking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- uitwendige scheidings constructie heeft geen openingen breder dan 10mm ter voorkomen van
   het binnendringen van ratten en muizen

TRAPPENHUIZEN
- balustrade 1000mm +vl
- algemene noodverlichting vluchtwegen en liften conform NEN 1838
- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

GEVELS
- alle natuursteen gevelplaten blind bevestigen

PLAFONDS
- verblijfsgebieden min. 2600mm+vl

BALUSTRADEN
in de gevels
- 1000mm hoog

VENTILATIE
- gebouw is voorzien van gebalanceerde ventilatie volgens adviseur
- spui ventilatie hotelkamers door buitendeur met uitzet begrenzer
- waar nodig o.k. deur vrijhouden van vloer t.b.v. ventilatie
- ventilatie meterkast volgens nen 2768

WANDEN EN VLOEREN

Gevelopbouw (Rc=4,5)
- natuursteen gevelplaat
- isolatie
- kalkzandsteen
- afwerking vlgns afwerkstaat

betonwand

kalkzandsteen

scheidingswanden (Metal-Stud)

breedplaatvloer
gwapend

zwevende dekvloer
- 50mm anhydrietvloer
- 20mmisolatieplaat

afschot 16mm /m1

HWA

tegels

schachten

Aanduiding vluchtweg met vluchtrichting

Brandslanghaspel

Rookmelders niet-ioniserend (met noodstroomvoorziening)
volgens NEN 2555 welke op het elektriciteitsnet
aangesloten dienen te worden gekoppeld.

Beschermde vluchtroute

Aanduiding nooduitgang met richting

Kleefmagneet brandwerende deur

Zelfsluitende deur

Slow whoop signaalgever

Vluchtrichting

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

Brandwerend en zelfsluitend constructie onderdeel 30/60
min. WBDBO

Brandweerpaneel

Deuren zonder voorwerpen te openen, afgesloten deuren
aan vluchtzijde v.v. van draaiknopcilinder

$

 ANV

Alle brandveiligheidsvoorzieningen volgens opgave adviseur
brandveiligheid. Voorzieningen en uitvoering van installaties worden
nader uitgewerkt.

 BV

 EBV

Algemene noodverlichting

Extra beschermde vluchtroute

Brandscheiding 60 min WBDBO

Brandscheiding 30 min WBDBO

N

+6.300 +6.300
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installatie adviseur.
Beschikbaar dakopp. 340m2

nok dak
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schacht inw.
700x1400
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ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT
- constructies volgens opgave constructeur
- noodoverstorten vlgs opgave constructeur iom architect
- brandwerendheid constructie vlgs constructeur
- brandveiligheidsvoorzieningen vlgs brandadviseur
- technishe installaties W-E volgens opgave installatie adviseur
- EPC maatregelen cf. opgave adviseur
- waar nodig riolering geluidwerend omkleden
- geluidweringen en akoestiek volgens opgave akoestisch adviseur
- kleur-, materiaal- volgens afwerkstaten
- nutsvoorzieningen i.o.m. nutsbedrijven
- beglazing volgens NEN6702, NEN3569
- vrije doorgang min. breed 850mm, hoog 2300mm ( verblijfsgebieden)
- doorvalveilig glas volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN 2608

- vloerafscheiding bij een valhoogte onder de 13m minimaal 1000mm hoog, bij een te openen
   raam minimaal 850mm hoog
- ramen tot op de vloer dienen in kiepstand zodanig te worden begrensd dat er tot  700+vlp geen
   kindervoetje (50mm) tussen geplaatst kan worden
- aanlijnvoorzieningen aanbrengen op het dak conform richtlijnen
- wering van vocht conform bouwbesluit afdeling 3.5
- wateropname van wandafwerking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- uitwendige scheidings constructie heeft geen openingen breder dan 10mm ter voorkomen van
   het binnendringen van ratten en muizen

TRAPPENHUIZEN
- balustrade 1000mm +vl
- algemene noodverlichting vluchtwegen en liften conform NEN 1838
- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

GEVELS
- alle natuursteen gevelplaten blind bevestigen

PLAFONDS
- verblijfsgebieden min. 2600mm+vl

BALUSTRADEN
in de gevels
- 1000mm hoog

VENTILATIE
- gebouw is voorzien van gebalanceerde ventilatie volgens adviseur
- spui ventilatie hotelkamers door buitendeur met uitzet begrenzer
- waar nodig o.k. deur vrijhouden van vloer t.b.v. ventilatie
- ventilatie meterkast volgens nen 2768

WANDEN EN VLOEREN

Gevelopbouw (Rc=4,5)
- natuursteen gevelplaat
- isolatie
- kalkzandsteen
- afwerking vlgns afwerkstaat

betonwand

kalkzandsteen

scheidingswanden (Metal-Stud)

breedplaatvloer
gwapend

zwevende dekvloer
- 50mm anhydrietvloer
- 20mmisolatieplaat

afschot 16mm /m1

HWA

tegels

schachten

N
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0dakrand

dak:
-aluminium felsdakafwerking

dakrand:
-aluminium dakrand

balkonplaat bekleding voor-, zij- en onderzijde:
-40mm natuursteen bekleding
-zonweringen integreren
-glazen balustrade eenzijdig ingeklemd in
  aluminum profiel

gevel bekleding 2e verdieping:
-houten gevel kozijnen
-houten delen als bekleding
  en privacy schermen

dak:
-aluminium felsdakafwerking

dakrand:
-aluminium dakrand

gevel bekleding 1e verdieping:
-houten gevel kozijnen
-schijven met natuursteen
  bekleding t.b.v. privacy

gevel bekleding:
-40mm natuursteen gevel bekleding

gevel bekleding begane grond:
-houten gevel kozijnen
-schijven met natuursteen
  bekleding t.b.v. privacy

V2

V1

V5

V4

V6

H1

H2 H3

H6

Dakvloer

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Peil = 0

Fundering

bk dakrand

dakvloer

tweede verdieping

eerste verdieping

Peil = 0

fundering

bk goot

-1400

-400

+3.150

+6.300

+9.650

+10.400

-1400

-400

+3.150

+6.300

+7.700

+9.650

+10.400

HWA
omkleden met hout
hierdoor onderdeel
privacy schermen 2e ver.

HWA
omkleden met hout
hierdoor onderdeel
privacy schermen 2e ver.

HWA
omkleden met hout
hierdoor onderdeel
privacy schermen 2e ver.

HWA
omkleden met hout
hierdoor onderdeel
privacy schermen 2e ver.

gevel bekleding:
-40mm natuursteen borstwering bekleding
-glazen balustrade eenzijdig ingeklemd in
  aluminum profiel

Begane grond begane grond

HWA

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT
- constructies volgens opgave constructeur
- noodoverstorten vlgs opgave constructeur iom architect
- brandwerendheid constructie vlgs constructeur
- brandveiligheidsvoorzieningen vlgs brandadviseur
- technishe installaties W-E volgens opgave installatie adviseur
- EPC maatregelen cf. opgave adviseur
- waar nodig riolering geluidwerend omkleden
- geluidweringen en akoestiek volgens opgave akoestisch adviseur
- kleur-, materiaal- volgens afwerkstaten
- nutsvoorzieningen i.o.m. nutsbedrijven
- beglazing volgens NEN6702, NEN3569
- vrije doorgang min. breed 850mm, hoog 2300mm ( verblijfsgebieden)
- doorvalveilig glas volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN 2608

- vloerafscheiding bij een valhoogte onder de 13m minimaal 1000mm hoog, bij een te openen
   raam minimaal 850mm hoog
- ramen tot op de vloer dienen in kiepstand zodanig te worden begrensd dat er tot  700+vlp geen
   kindervoetje (50mm) tussen geplaatst kan worden
- aanlijnvoorzieningen aanbrengen op het dak conform richtlijnen
- wering van vocht conform bouwbesluit afdeling 3.5
- wateropname van wandafwerking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- uitwendige scheidings constructie heeft geen openingen breder dan 10mm ter voorkomen van
   het binnendringen van ratten en muizen

TRAPPENHUIZEN
- balustrade 1000mm +vl
- algemene noodverlichting vluchtwegen en liften conform NEN 1838
- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

GEVELS
- alle natuursteen gevelplaten blind bevestigen

PLAFONDS
- verblijfsgebieden min. 2600mm+vl

BALUSTRADEN
in de gevels
- 1000mm hoog

VENTILATIE
- gebouw is voorzien van gebalanceerde ventilatie volgens adviseur
- spui ventilatie hotelkamers door buitendeur met uitzet begrenzer
- waar nodig o.k. deur vrijhouden van vloer t.b.v. ventilatie
- ventilatie meterkast volgens nen 2768

WANDEN EN VLOEREN

Gevelopbouw (Rc=4,5)
- natuursteen gevelplaat
- isolatie
- kalkzandsteen
- afwerking vlgns afwerkstaat

betonwand

kalkzandsteen

scheidingswanden (Metal-Stud)

breedplaatvloer
gwapend

zwevende dekvloer
- 50mm anhydrietvloer
- 20mmisolatieplaat

afschot 16mm /m1

HWA

tegels

schachten

begane grond
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dak:
-aluminium felsdakafwerking

dakrand:
-aluminium dakrand

balkonplaat bekleding voor-, zij- en onderzijde:
-40mm natuursteen bekleding
-zonweringen integreren
-glazen balustrade eenzijdig ingeklemd in
  aluminum profiel

gevel bekleding 2e verdieping:
-plafond dak bekleden met houten delen
-houten gevel kozijnen
-houten delen als bekleding
  en privacy schermen

gevel bekleding 1e verdieping:
-houten gevel kozijnen
-schijven met natuursteen
  bekleding t.b.v. privacy

gevel bekleding begane grond:
-houten gevel kozijnen
-40mm natuursteen gevel bekleding

glazen balustrade
kopgevel
verdiepingshoog

  *

bk dakrand

dakvloer

tweede verdieping

eerste verdieping

Peil = 0

fundering

bk goot

-1400

-400

+3.150

+6.300

+7.700

+9.650

+10.400

roosters:
houten stijlen

in kozijn
50% doorlaat
c.f. adviseur

roosters:
houten stijlen

in kozijn
50% doorlaat
c.f. adviseur

roosters:
houten stijlen

in kozijn
50% doorlaat
c.f. adviseur

roosters:
houten stijlen

in kozijn
50% doorlaat
c.f. adviseur

gevel bekleding:
-40mm natuursteen borstwering bekleding
-glazen balustrade eenzijdig ingeklemd in
  aluminum profiel

vluchtdeur begane grond

HWA

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT
- constructies volgens opgave constructeur
- noodoverstorten vlgs opgave constructeur iom architect
- brandwerendheid constructie vlgs constructeur
- brandveiligheidsvoorzieningen vlgs brandadviseur
- technishe installaties W-E volgens opgave installatie adviseur
- EPC maatregelen cf. opgave adviseur
- waar nodig riolering geluidwerend omkleden
- geluidweringen en akoestiek volgens opgave akoestisch adviseur
- kleur-, materiaal- volgens afwerkstaten
- nutsvoorzieningen i.o.m. nutsbedrijven
- beglazing volgens NEN6702, NEN3569
- vrije doorgang min. breed 850mm, hoog 2300mm ( verblijfsgebieden)
- doorvalveilig glas volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN 2608

- vloerafscheiding bij een valhoogte onder de 13m minimaal 1000mm hoog, bij een te openen
   raam minimaal 850mm hoog
- ramen tot op de vloer dienen in kiepstand zodanig te worden begrensd dat er tot  700+vlp geen
   kindervoetje (50mm) tussen geplaatst kan worden
- aanlijnvoorzieningen aanbrengen op het dak conform richtlijnen
- wering van vocht conform bouwbesluit afdeling 3.5
- wateropname van wandafwerking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- uitwendige scheidings constructie heeft geen openingen breder dan 10mm ter voorkomen van
   het binnendringen van ratten en muizen

TRAPPENHUIZEN
- balustrade 1000mm +vl
- algemene noodverlichting vluchtwegen en liften conform NEN 1838
- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

GEVELS
- alle natuursteen gevelplaten blind bevestigen

PLAFONDS
- verblijfsgebieden min. 2600mm+vl

BALUSTRADEN
in de gevels
- 1000mm hoog

VENTILATIE
- gebouw is voorzien van gebalanceerde ventilatie volgens adviseur
- spui ventilatie hotelkamers door buitendeur met uitzet begrenzer
- waar nodig o.k. deur vrijhouden van vloer t.b.v. ventilatie
- ventilatie meterkast volgens nen 2768

WANDEN EN VLOEREN

Gevelopbouw (Rc=4,5)
- natuursteen gevelplaat
- isolatie
- kalkzandsteen
- afwerking vlgns afwerkstaat

betonwand

kalkzandsteen

scheidingswanden (Metal-Stud)

breedplaatvloer
gwapend

zwevende dekvloer
- 50mm anhydrietvloer
- 20mmisolatieplaat

afschot 16mm /m1

HWA

tegels

schachten

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

Alle brandveiligheidsvoorzieningen volgens opgave
adviseur brandveiligheid.
Voorzieningen en uitvoering van installaties
worden nader uitgewerkt.

30 minuten WBDBO volgens opgave adviseur,
zie ook plattegrond*

Aanduiding vluchtweg met vluchtrichting

Brandweerpaneel

begane grond
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dak:
-aluminium felsdakafwerking

dakrand:
-aluminium dakrand

balkonplaat bekleding voor-, zij- en onderzijde:
-40mm natuursteen bekleding
-zonweringen integreren
-glazen balustrade eenzijdig ingeklemd in
  aluminum profiel

gevel bekleding 2e verdieping:
-houten gevel kozijnen
-houten delen als bekleding
  en privacy schermen

dak:
-aluminium felsdakafwerking

dakrand:
-aluminium dakrand

gevel bekleding 1e verdieping:
-houten gevel kozijnen
-schijven met natuursteen
  bekleding t.b.v. privacy

gevel bekleding:
-40mm natuursteen gevel bekleding

gevel bekleding begane grond:
-houten gevel kozijnen
-schijven met natuursteen
  bekleding t.b.v. privacy

entree voorzieningen:
- postkast en intercom

bk dakrand

dakvloer

tweede verdieping

eerste verdieping

Peil = 0

fundering

bk goot

-1400

-400

+3.150

+6.300

+7.700

+9.650

+10.400

1 vak met roosters:
houten stijlen

in kozijn
50% doorlaat
c.f. adviseur

kozijn als geheel:
dichte panelen met
houten schijn stijlen

kozijn:
2 vakken dicht paneel met
houten schijn stijlen

begane grond

HWA

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT
- constructies volgens opgave constructeur
- noodoverstorten vlgs opgave constructeur iom architect
- brandwerendheid constructie vlgs constructeur
- brandveiligheidsvoorzieningen vlgs brandadviseur
- technishe installaties W-E volgens opgave installatie adviseur
- EPC maatregelen cf. opgave adviseur
- waar nodig riolering geluidwerend omkleden
- geluidweringen en akoestiek volgens opgave akoestisch adviseur
- kleur-, materiaal- volgens afwerkstaten
- nutsvoorzieningen i.o.m. nutsbedrijven
- beglazing volgens NEN6702, NEN3569
- vrije doorgang min. breed 850mm, hoog 2300mm ( verblijfsgebieden)
- doorvalveilig glas volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN 2608

- vloerafscheiding bij een valhoogte onder de 13m minimaal 1000mm hoog, bij een te openen
   raam minimaal 850mm hoog
- ramen tot op de vloer dienen in kiepstand zodanig te worden begrensd dat er tot  700+vlp geen
   kindervoetje (50mm) tussen geplaatst kan worden
- aanlijnvoorzieningen aanbrengen op het dak conform richtlijnen
- wering van vocht conform bouwbesluit afdeling 3.5
- wateropname van wandafwerking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- uitwendige scheidings constructie heeft geen openingen breder dan 10mm ter voorkomen van
   het binnendringen van ratten en muizen

TRAPPENHUIZEN
- balustrade 1000mm +vl
- algemene noodverlichting vluchtwegen en liften conform NEN 1838
- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

GEVELS
- alle natuursteen gevelplaten blind bevestigen

PLAFONDS
- verblijfsgebieden min. 2600mm+vl

BALUSTRADEN
in de gevels
- 1000mm hoog

VENTILATIE
- gebouw is voorzien van gebalanceerde ventilatie volgens adviseur
- spui ventilatie hotelkamers door buitendeur met uitzet begrenzer
- waar nodig o.k. deur vrijhouden van vloer t.b.v. ventilatie
- ventilatie meterkast volgens nen 2768

WANDEN EN VLOEREN

Gevelopbouw (Rc=4,5)
- natuursteen gevelplaat
- isolatie
- kalkzandsteen
- afwerking vlgns afwerkstaat

betonwand

kalkzandsteen

scheidingswanden (Metal-Stud)

breedplaatvloer
gwapend

zwevende dekvloer
- 50mm anhydrietvloer
- 20mmisolatieplaat

afschot 16mm /m1

HWA

tegels

schachten

begane grond
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dak:
-aluminium felsdakafwerking

dakrand:
-aluminium dakrand

balkonplaat bekleding voor-, zij- en onderzijde:
-40mm natuursteen bekleding

-zonweringen integreren
-glazen balustrade eenzijdig ingeklemd in

  aluminum profiel

gevel bekleding 2e verdieping:
-plafond dak bekleden met houten delen

-houten gevel kozijnen
-houten delen als bekleding

  en privacy schermen

gevel bekleding 1e verdieping:
-houten gevel kozijnen

-schijven met natuursteen
  bekleding t.b.v. privacy

gevel bekleding begane grond:
-houten gevel kozijnen

-40mm natuursteen gevel bekleding

H4

H5

glazen balustrade
kopgevel

verdiepingshoog

  *   *   *  *  *

bk dakrand

dakvloer

tweede verdieping

eerste verdieping

bk goot

-1400

-400

+3.150

+6.300

+7.700

+9.650

+10.400

gevel bekleding:
-40mm natuursteen borstwering bekleding

-glazen balustrade eenzijdig ingeklemd in
  aluminum profiel

Peil = 0

begane grond

fundering

HWA

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT
- constructies volgens opgave constructeur
- noodoverstorten vlgs opgave constructeur iom architect
- brandwerendheid constructie vlgs constructeur
- brandveiligheidsvoorzieningen vlgs brandadviseur
- technishe installaties W-E volgens opgave installatie adviseur
- EPC maatregelen cf. opgave adviseur
- waar nodig riolering geluidwerend omkleden
- geluidweringen en akoestiek volgens opgave akoestisch adviseur
- kleur-, materiaal- volgens afwerkstaten
- nutsvoorzieningen i.o.m. nutsbedrijven
- beglazing volgens NEN6702, NEN3569
- vrije doorgang min. breed 850mm, hoog 2300mm ( verblijfsgebieden)
- doorvalveilig glas volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN 2608

- vloerafscheiding bij een valhoogte onder de 13m minimaal 1000mm hoog, bij een te openen
   raam minimaal 850mm hoog
- ramen tot op de vloer dienen in kiepstand zodanig te worden begrensd dat er tot  700+vlp geen
   kindervoetje (50mm) tussen geplaatst kan worden
- aanlijnvoorzieningen aanbrengen op het dak conform richtlijnen
- wering van vocht conform bouwbesluit afdeling 3.5
- wateropname van wandafwerking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- uitwendige scheidings constructie heeft geen openingen breder dan 10mm ter voorkomen van
   het binnendringen van ratten en muizen

TRAPPENHUIZEN
- balustrade 1000mm +vl
- algemene noodverlichting vluchtwegen en liften conform NEN 1838
- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

GEVELS
- alle natuursteen gevelplaten blind bevestigen

PLAFONDS
- verblijfsgebieden min. 2600mm+vl

BALUSTRADEN
in de gevels
- 1000mm hoog

VENTILATIE
- gebouw is voorzien van gebalanceerde ventilatie volgens adviseur
- spui ventilatie hotelkamers door buitendeur met uitzet begrenzer
- waar nodig o.k. deur vrijhouden van vloer t.b.v. ventilatie
- ventilatie meterkast volgens nen 2768

WANDEN EN VLOEREN

Gevelopbouw (Rc=4,5)
- natuursteen gevelplaat
- isolatie
- kalkzandsteen
- afwerking vlgns afwerkstaat

betonwand

kalkzandsteen

scheidingswanden (Metal-Stud)

breedplaatvloer
gwapend

zwevende dekvloer
- 50mm anhydrietvloer
- 20mmisolatieplaat

afschot 16mm /m1

HWA

tegels

schachten

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

Alle brandveiligheidsvoorzieningen volgens opgave
adviseur brandveiligheid.
Voorzieningen en uitvoering van installaties
worden nader uitgewerkt.

30 minuten WBDBO volgens opgave adviseur,
zie ook plattegrond*

Aanduiding vluchtweg met vluchtrichting

Brandweerpaneel

begane grond
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PV indicatief - opstelling en aantallen n.t.b. installatie adviseur

dak afschot dak afschot

hemelwaterafvoeren hwa:
-hwa's doorvoeren door schachten
-noodoverstorten door schachten
 en afleiden naar omgeving
 entree gebied
 ter indicatie / n.t.b.

Fundering vlgns opgave constructeur

Vloeropbouw dikte 350mm:
-zwevende dekvloer
  50mm anhydrietvloer
  20mmisolatieplaat
-280mm breedplaat + opstorting
zwevende dekvloer vlgns opgave adviseur
constructie vlgns opgave constructeur

Balkonopbouw dikte 350mm:
-balkonplaat beton
  isokorf zone vlgns opgave
  constructeur
-40mm natuursteen bekleding
-zonweringen integreren
-verlichting integreren
-constructie vlgns opgave
  constructeur
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leiding verloop vlgns opgave installateur

Vloeropbouw dak (Rc constructie vlgns adviseur = 8,51):
-opstelling pv cellen vlgns opgave installatie adviseur
-dakbedekking mechanisch bevestigen
-isolatie eis Rc=6 vlgns opgave adviseur
  kingspan therma TR24 (dubbellaags) dikte  220m, Rc=8,46
-afschotlaag 20mm/m1
-breedplaatvloer dikte 280mm
  dakconstructie vlgns opgave constructeur

vergaderruimtegangzoneterras terras

gangzoneterras terrashotelkamer

gangzone

hotelkamer

hotelkamerterras terras

hotelkamer
Vloeropbouw begane grond (Rc constructie vlgns adviseur = 4,51):
-zwevende dekvloer
  50mm anhydrietvloer
  20mmisolatieplaat
-betonvloer op zand vlgns constructeur
  zwevende dekvloer vlgns opgave adviseur
-PE folie
-isolatie eis Rc=3,5 vlgns opgave adviseur
  XPS (0,038) dikte 140mm Rc=3,7
-vaste grondslag vlgns opgave constructeur

Vloeropbouw dikte 350mm:
-zwevende dekvloer
  50mm anhydrietvloer
  20mmisolatieplaat
-280mm breedplaat + opstorting
zwevende dekvloer vlgns opgave adviseur
constructie vlgns opgave constructeur

hotelkamer

Vloeropbouw dak (Rc constructie vlgns adviseur = 6,08):
-aluminium felsdakafwerking
-isolatie eis Rc=6 vlgns opgave adviseur
  isolatie dikte 350mm, kingspan therma TR24 (dubbellaags)
-afschot 1,5 gr.
-staalconstructie met balklaag en dakbeschot
  dakconstructie vlgns opgave constructeur
-houten plafond afwerking als geveldelen

Wandopbouw langsgevels, houten gevelkozijnen
tussen hsb panelen (Rc constructie vlgns adviseur = 4,52):
-binnenbeplating
-PE folie
-isolatie eis RC=4,5 vlgns opgave adviseur
  isolatie kooltherm K12 (dubbellaags) dikte 170mm, Rc=8,5
-houten stijlen 190mm
-luchtspouw 20mm, niet geventileerd
-waterkerende dampopene folie
-luchtlaag zwak geventileerd
-houten geveldelen dikte 20mm

privacy schermen
schijven met
natuursteen gevel
bekleding

privacy schermen
houten lamellen

V2 V3

V1

Wandopbouw kopgevels (Rc constructie vlgns adviseur = 4,75):
-Kalkzandsteen binnenblad 175mm vlgns
  opgave constructeur
-isolatie eis RC=4,5 vlgns opgave adviseur
  isolatie kooltherm K12 (dubbellaags) dikte 160mm, Rc=8
-ophang systeem natuursteen gevel
-50mm luchtlaag geventileerd
-natuursteen gevel beplating dikte 40mm

trap naar terras
-optrede 180mm
-aantrede 240mm

BC7

BC5

BC2 BC1

bk dakrand

dakvloer

tweede verdieping

eerste verdieping

Peil = 0

fundering

bk goot

bk dakrand

dakvloer

tweede verdieping

eerste verdieping

Peil = 0

fundering

bk goot

-1400

-400

+3.150

+6.300

+7.700

+9.650

+10.400

-1400

-400

+3.150

+6.300

+7.700

+9.650

+10.400

HWA
in wand

HWA
in wand

HWA
omkleden met hout
hierdoor onderdeel

privacy schermen 2e ver.
HWA

in wand

HWA
in wand

privacy schermen
schijven met
natuursteen gevel
bekleding

fundering vlgns opgave constructeur

begane grond begane grond

HWA

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT
- constructies volgens opgave constructeur
- noodoverstorten vlgs opgave constructeur iom architect
- brandwerendheid constructie vlgs constructeur
- brandveiligheidsvoorzieningen vlgs brandadviseur
- technishe installaties W-E volgens opgave installatie adviseur
- EPC maatregelen cf. opgave adviseur
- waar nodig riolering geluidwerend omkleden
- geluidweringen en akoestiek volgens opgave akoestisch adviseur
- kleur-, materiaal- volgens afwerkstaten
- nutsvoorzieningen i.o.m. nutsbedrijven
- beglazing volgens NEN6702, NEN3569
- vrije doorgang min. breed 850mm, hoog 2300mm ( verblijfsgebieden)
- doorvalveilig glas volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN 2608

- vloerafscheiding bij een valhoogte onder de 13m minimaal 1000mm hoog, bij een te openen
   raam minimaal 850mm hoog
- ramen tot op de vloer dienen in kiepstand zodanig te worden begrensd dat er tot  700+vlp geen
   kindervoetje (50mm) tussen geplaatst kan worden
- aanlijnvoorzieningen aanbrengen op het dak conform richtlijnen
- wering van vocht conform bouwbesluit afdeling 3.5
- wateropname van wandafwerking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- uitwendige scheidings constructie heeft geen openingen breder dan 10mm ter voorkomen van
   het binnendringen van ratten en muizen

TRAPPENHUIZEN
- balustrade 1000mm +vl
- algemene noodverlichting vluchtwegen en liften conform NEN 1838
- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

GEVELS
- alle natuursteen gevelplaten blind bevestigen

PLAFONDS
- verblijfsgebieden min. 2600mm+vl

BALUSTRADEN
in de gevels
- 1000mm hoog

VENTILATIE
- gebouw is voorzien van gebalanceerde ventilatie volgens adviseur
- spui ventilatie hotelkamers door buitendeur met uitzet begrenzer
- waar nodig o.k. deur vrijhouden van vloer t.b.v. ventilatie
- ventilatie meterkast volgens nen 2768

WANDEN EN VLOEREN

Gevelopbouw (Rc=4,5)
- natuursteen gevelplaat
- isolatie
- kalkzandsteen
- afwerking vlgns afwerkstaat

betonwand

kalkzandsteen

scheidingswanden (Metal-Stud)

breedplaatvloer
gwapend

zwevende dekvloer
- 50mm anhydrietvloer
- 20mmisolatieplaat

afschot 16mm /m1

HWA

tegels

schachten

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

Alle brandveiligheidsvoorzieningen volgens opgave
adviseur brandveiligheid.
Voorzieningen en uitvoering van installaties
worden nader uitgewerkt.

brandscheiding 30 minuten WBDBO

brandscheiding 60 minuten WBDBO
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SAMENVATTING 

 

Econsultancy heeft een onderzoek naar verkeerslawaai uitgevoerd voor de herontwikkeling aan de 

Zeeweg 80 te Overveen. Voor de realisatie van het plan is een bestemmingswijziging noodzakelijk.  

Het hotel is gelegen in de geluidszone van de Zeeweg. Het hotel is geen geluidgevoelige bestemming 

volgens de Wet geluidhinder. De initiatiefnemer wil echter in de hotelkamers een aangenaam ver-

blijfsklimaat realiseren en heeft daarvoor onder andere behoefte aan de geluidsbelasting op de gevel. 

In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de hotel inzichtelijk gemaakt en beoordeeld aan de 

hand van het toetsingskader.  

 

Het hotel bestaat uit 3 bouwlagen met in totaal 46 kamers / lofts. De berekeningen zijn verricht aan de 

hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, 

versie 4.41.  

 

Als gevolg van de Zeeweg treedt een geluidsbelasting op die hoger is dan de ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting van 48 dB. Slechts 2 ruimten op de 2e verdieping aan de oostzijde ondervinden een 

hogere geluidsbelasting. Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- als overdrachts-

maatregelen niet doelmatig geacht. De maatregelen stuiten op overwegende financiële of steden-

bouwkundige bezwaren. 

 

  



 

Rapport 8081.002 versie D1  Pagina 2 van 4 

1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft een onderzoek naar verkeerslawaai uitgevoerd voor de herontwikkeling aan de 

Zeeweg 80 te Overveen. Voor de realisatie van het plan is een bestemmingswijziging noodzakelijk.  

De initiatiefnemer is voornemens om het bestaande hotel te slopen en een nieuw hotel op een iets 

andere locatie te bouwen. In figuur 1.1 is een globale situering van het plangebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Situering plangebied  

 

Het hotel is gelegen in de geluidszone van de Zeeweg. Het hotel is geen geluidgevoelige bestemming 

volgens de Wet geluidhinder. De initiatiefnemer wil echter in de hotelkamers een aangenaam ver-

blijfsklimaat realiseren en heeft daarvoor onder andere behoefte aan de geluidsbelasting op de gevel. 

In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de hotel inzichtelijk gemaakt en beoordeeld aan de 

hand van het toetsingskader.  
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2 TOETSINGSKADER 

 

Een hotel is volgens ruimtelijke wet- en regelgeving een logiesfunctie en als zodanig niet geluidge-

voelig volgens de Wet geluidhinder. Om toch een oordeel te kunnen geven over het verblijfsklimaat 

wordt de Wet geluidhinder wel gebruikt als afwegingskader. 

 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze 

zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien het plan geheel of ge-

deeltelijk binnen de zone ligt is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toe-

laatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen. Het hotel is gelegen in de zone van de Zeeweg. 

De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor een geluidgevoelige bestemming bedraagt 48 dB. 

 

 

3 UITGANGSPUNTEN 

 

3.1 Brongegevens 

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke brongegevens van de Zeeweg zijn aangeleverd door 

de Omgevingsdienst IJmond. De intensiteiten van de Zeeweg voor peiljaar 2016 zijn op aangeven 

van de Omgevingsdienst opgeschaald naar 2029 door toepassing van een jaarlijkse groei van 1%. In 

bijlage 1 zijn de verkeersgegevens opgenomen als invoergegevens van het overdrachtsmodel. 

 

3.2 Plangegevens 

Het hotel bestaat uit 3 bouwlagen met in totaal 46 kamers / lofts. In figuur 3.1 is de indeling op bega-

ne grond weergegeven. 

 

 
Figuur 3.1 Planindeling van het hotel op begane grond. 
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4 BEREKENINGSRESULTATEN EN AFWEGING 

 

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met 

behulp van het programma Geomilieu, versie 4.41. Bij het bouwen van het model is gebruik gemaakt 

van: 

- verhardingsvlakken uit de Top10;  

- gebouwligging volgens BAG; 

- hoogtedata volgens Top10. 

 

In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het model opgenomen. De volledige berekeningsresultaten 

zijn terug te vinden in bijlage 2. Uit de resultaten volgt een hoogste geluidsbelasting van 49 dB inclu-

sief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Als gevolg van de Zeeweg treedt een 

geluidsbelasting op die hoger is dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Slechts 2 

ruimten op de 2
e
 verdieping aan de oostzijde ondervinden een hogere geluidsbelasting.  In figuur 4.1 

zijn deze gevels door middel van een rode lijn aangeduid. 

 

 
Figuur 4.1 Gevels met een geluidsbelasting van meer dan 48 dB 

 

Omdat hier sprake is van hoger gelegen gevels met een balkon, zal hierdoor in de praktijk de ge-

luidsbelasting tot 1 dB lager uit kunnen vallen. Gelet op bouwkundige eisen met betrekking tot ener-

gieprestatie van gebouwen mag worden verondersteld dat de karakteristieke geluidwering van de 

gevel voldoende zal zijn om een aanvaardbaar residueel geluidsniveau in de vertrekken te borgen. 

Gesteld wordt dat sprake is van een acceptabel verblijfsklimaat. 

 

Econsultancy 

Rotterdam, 18 oktober 2018 
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Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Type Wegdek V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Crow965 Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N)
1 Zeeweg Verdeling Referentiewegdek  50  50  50 False   7427,20   6,21   3,95   1,22  94,58  95,60  87,62   4,54   3,33   9,00
2 Zeeweg Verdeling Referentiewegdek  50  50  50 False   7427,20   6,21   3,95   1,22  94,58  95,60  87,62   4,54   3,33   9,00

18-10-2018 16:35:50Geomilieu V4.41
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Model: uitgangspunt
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
1   0,88   1,07   3,39
2   0,88   1,07   3,39

18-10-2018 16:35:50Geomilieu V4.41
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: uitgangspunt

Model eigenschap
Omschrijving uitgangspunt
Verantwoordelijke Marc de Loos
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door Marc de Loos op 17-10-2018
Laatst ingezien door Marc de Loos op 18-10-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.41
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

18-10-2018 16:36:33Geomilieu V4.41
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Commentaar
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Econsultancy
8081resultaten zonder aftrek cf art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
01_A 1,50 41,20
01_B 4,50 43,77
01_C 7,50 44,08
02_A 1,50 41,49
02_B 4,50 44,07

02_C 7,50 44,76
03_A 1,50 41,72
03_B 4,50 44,08
03_C 7,50 44,78
04_A 1,50 41,99

04_B 4,50 44,26
04_C 7,50 44,96
05_A 1,50 42,68
05_B 4,50 44,72
05_C 7,50 45,40

06_A 1,50 43,11
06_B 4,50 44,97
06_C 7,50 45,73
07_A 1,50 43,40
07_B 4,50 45,13

07_C 7,50 45,94
08_A 1,50 44,08
08_B 4,50 45,53
08_C 7,50 46,28
09_A 1,50 45,43

09_B 4,50 46,16
09_C 7,50 46,35
10_A 1,50 45,75
10_B 4,50 46,36
10_C 7,50 46,35

11_B 4,50 50,26
11_C 7,50 51,60
12_B 4,50 51,44
12_C 7,50 53,47
13_B 4,50 53,41

13_C 7,50 54,42
14_B 4,50 53,06
14_C 7,50 53,93
15_A 1,50 51,72
15_B 4,50 52,61

15_C 7,50 53,41
16_A 1,50 51,69
16_B 4,50 52,33
16_C 7,50 53,04
17_A 1,50 51,66

17_B 4,50 52,06
17_C 7,50 52,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-10-2018 16:36:57Geomilieu V4.41



 

 

 



Bijlage 3  Waternotitie Zeeweg 80 te Overveen

      36



 

 

 

 

 

 

WATERNOTITIE 

ZEEWEG 80 

TE  OVERVEEN 



 

 

 

 

 

 

 

 
Waternotitie 

Zeeweg 80 te  Overveen 

  

Opdrachtgever BRO Boxtel 

 Postbus 4 

 5280 AA  Boxtel 

  

Rapportnummer 8081.001 

Versienummer D1 

Status Eindrapportage 

Datum 4 oktober 2018 

  

Vestiging Brabant 

Heinz Moormannstraat 1b 

5831 AS  Boxmeer 

0485 - 581818 

boxmeer@econsultancy.nl 

Opsteller ing. R. van den Berg 

Paraaf 

 

Kwaliteitscontrole R.A.P. Kempers, BSc 

Paraaf 

 



 

8081.001 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING ............................................................................................................................. 1 

2 LIGGING PLANLOCATIE ....................................................................................................... 2 

3 HUIDIG GEBRUIK VAN DE PLANLOCATIE EN DE DIRECTE OMGEVING ........................... 3 

3.1 Algemeen ..................................................................................................................... 3 
3.2 Bodem en landgebruik .................................................................................................. 3 
3.3 Geohydrologie .............................................................................................................. 3 
3.4 Grondwater ................................................................................................................... 3 
3.5 Oppervlaktewater .......................................................................................................... 4 
3.6 Veiligheid (overstroming) .............................................................................................. 4 
3.7 Keur.............................................................................................................................. 4 
3.8 Riolering ....................................................................................................................... 5 

4 WATERRELEVANT BELEID................................................................................................... 6 

4.1 Hoogheemraadschap van Rijnland ................................................................................ 6 
4.2 Gemeente Bloemendaal ............................................................................................... 6 

5 TOEKOMSTIG GEBRUIK VAN DE PLANLOCATIE ................................................................ 7 

5.1 Ontwikkeling ................................................................................................................. 7 
5.2 Verhard oppervlak......................................................................................................... 7 

6 PLANUITWERKING ............................................................................................................... 8 

6.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten ........................................................................... 8 
6.2 Hemelwater .................................................................................................................. 8 
6.3 Keur.............................................................................................................................. 8 
6.4 Riolering ....................................................................................................................... 9 
6.5 Kwaliteit ........................................................................................................................ 9 

 

    

BIJLAGEN: 

 

1.  - Topografische ligging van de locatie 

2.  - Locatieschets huidige en -toekomstige situatie 

3. - Samenvatting digitale watertoets 

4. - Resultaten digitale watertoets 

 

 

 



 

Rapport  8081.001 versie D1  Pagina 1 van 9 

1  INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van BRO Boxtel opdracht gekregen voor het opstellen van een waternotitie voor 

een ontwikkeling aan de Zeeweg 80 te Overveen. 

 

In deze notitie is beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de waterhuishoudkundige 

aspecten en het beleid van de waterbeheerders (Hoogheemraadschap van Rijnland (HVR) en de 

gemeente Bloemendaal. 

 

Uitgangspunt van de waternotitie is dat een ruimtelijk besluit of plan geen slechtere waterhuishoud-

kundige situatie oplevert dan in het bestaande beleid is vastgelegd.  

 

Met het opstellen van deze notitie wordt beoogd dat water expliciet en op evenwichtige wijze in be-

schouwing wordt genomen. Concreet betekent dit dat onderzocht wordt hoe in het toekomstige plan 

op een duurzame wijze wordt omgegaan met hemelwater. Uiteindelijk moet het resultaat hydrologisch 

neutraal zijn. De waterparagraaf vormt een onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing waarin met 

name de wijze wordt beschreven hoe de afvoer van hemelwater van daken en verhardingen plaats 

zal vinden. De onderhavige notitie ligt hieraan ten grondslag. 
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2  LIGGING PLANLOCATIE 

 

De planlocatie (± 1.650 m²) ligt in de duinen van Bloemendaal aan Zee aan de Zeeweg 80, circa 3,5 

kilometer ten noorden van de kern van Zandvoort en 4,0 kilometer ten westen van de kern van Over-

veen (zie bijlage 1). 

 

Het perceel, waar de planlocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Bloemendaal 

(Overveen), sectie A, nummer 10689. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand van Nederland (ahn.nl), bevindt het maaiveld zich op een hoogte 

van circa 17,0 m +NAP. De coördinaten van een centraalpunt van de planlocatie zijn X = 97.640,  

Y = 490.875. 

 

In figuur 1 is de begrenzing van de planlocatie op een luchtfoto weergegeven. 

 

 
Figuur 1. Ligging planlocatie 
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3 HUIDIG GEBRUIK VAN DE PLANLOCATIE EN DE DIRECTE OMGEVING  

 

3.1 Algemeen 

  

Op de planlocatie is momenteel een hotel (665 m
2
) gevestigd. De locatie rondom het hotel is groten-

deels in gebruik als terras en voor zover bekend volledig verhard. Het hotel is vanaf de Zeeweg te 

bereiken via de verbindingsweg van Zeeweg nummer 78. Op dit adres is de reddingsbrigade Bloe-

mendaal gevestigd. Ten zuiden van de planlocatie is restaurant ’t Eindpunt gelegen dat is gevestigd 

aan Zeeweg nummer 82. Het hotel ligt midden in de duinen van Bloemendaal aan Zee op een afstand 

van circa 250 meter van de Noordzee. 

 

3.2 Bodem en landgebruik 

 

De originele bodem bestaat, volgens de bodemkaart van Nederland, uit een Kalkhoudende duinvaag-

grond (Zd20A), die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit matig fijn 

zand. Het ontstaan van het reliëfrijke zandlandschap is te danken aan de werking van zand, zee en 

wind. Het vroegere landgebruik was met name gericht op landbouwkundig gebruik. Het huidige ge-

bruik is met name gericht op recreatieve doeleinden.  
 

3.3 Geohydrologie 

 

Om inzicht te krijgen in de gelaagdheid van goed doorlatende en slecht doorlatende lagen ((hy-

dro)geologische eenheden) van de (diepe) bodem is gebruik gemaakt van het REGIS II- en GEOTOP 

model van TNO. Beide modellen geven op een schematische wijze inzicht in de (hydro)geologische 

opbouw en doorlatendheid van de ondergrond op een regionale schaal. 

 

Op basis van de gegevens uit het REGIS II model van TNO blijkt de bodem tot circa 35 meter bene-

den maaiveld te bestaan uit holocene afzettingen. Deze complexe eenheid bestaat uit een afwisseling 

van zeer fijn tot uiterst grof zand en siltig tot zandige klei.  

 

Het GeoTOP model geeft een nauwkeuriger beeld van de te verwachtte bodem situatie. Op basis van 

de gegevens uit het GeoTOP model van TNO blijkt de bodem van 0,5 tot 13 meter beneden maaiveld 

te worden gevormd door de formatie van Naaldwijk, laagpakket van Schoorl. Daaronder is tot een 

diepte van circa 22,5 meter beneden maaiveld de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort 

gelegen. Beide formaties bestaan hoofdzakelijk uit matig fijn tot matig grond zand. De eerste meter 

betreft een antropogene ophoog laag.  

 
3.4 Grondwater 

 

TNO-NITG voert het databeheer van in de omgeving aanwezige grondwaterpeilputten waarin de 

grondwaterstandstand in het eerste watervoerende pakket wordt gemonitoord. In het archief van TNO 

zijn in de directe nabijheid van de planlocatie geen bruikbare grondwaterdata beschikbaar. Op basis 

van de beschikbare literatuur gegevens kunnen derhalve geen uitspraken worden gedaan omtrent de 

Gemiddelde Hoogste grondwaterstand (GHG) of Gemiddelde Laagste grondwaterstand (GLG). 

 
Conform de Klimaat effectatlas zou de GHG in de omgeving van de planlocatie dieper zijn gelegen 

dan 2,0 m -mv. De prognose voor het klimaat scenario ‘2050WH’ is dat de GHG sterk zal gaan stijgen 

(> 1 m).   
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Op basis van de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, stroomt het grond-

water van het eerste watervoerend pakket in westelijke richting. De planlocatie ligt niet in een grond-

waterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 
3.5 Oppervlaktewater 

 

Het oppervlaktewater binnen de gemeente Bloemendaal bestaat uit twee watersystemen, namelijk 

het duinwatersysteem en het boezemwatersysteem. Voor Bloemendaal aan Zee is alleen het duinwa-

tersysteem van belang. Onder het duinwatersysteem wordt het oppervlaktewater verstaan met een 

hoger waterpeil dan het boezempeil. De in het gebied aanwezige watergangen en vijvers worden 

geheel of gedeeltelijk gevoed door kwelwater uit de duinen. 

 

Voor het hoogheemraadschap is de legger, samen met de keur, hèt instrument om te zorgen voor 

veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water. De legger bestaat uit een set van kaarten. 

Daarop staat welke rivieren, beken, vennen en regenwaterbuffers, lijnvormige elementen, waterkerin-

gen en kunstwerken (stuwen, sluisdeuren en kademuren) het waterschap in beheer heeft en waar ze 

liggen. De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet 

doen. Tot slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming 

van het watersysteem.  

 

Op basis van de leggerkaart van Hoogheemraadschap van Rijnland is in de directe omgeving van de 

planlocatie geen oppervlaktewater gelegen. 

 

3.6 Veiligheid (overstroming) 

 

In samenwerking met alle gemeenten, provincies en het Rijk is voor heel Nederland een risicokaart 

opgesteld (http://nederland.risicokaart.nl/). Deze kaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld 

van risico’s die binnen een gebied kunnen plaatsvinden. Op de risicokaart staan de door de Neder-

landse overheid achttien typen rampen gedefinieerd. Een van deze rampen omvat het risico op over-

stromingen. Hierin zijn gebieden gedefinieerd die kunnen overstromen met een grote, middelgrote of 

kleine kans. De gegevens worden regelmatig geactualiseerd. Op basis van de beschikbare kaartge-

gevens blijkt dat de planlocatie buiten een van de gebieden met een kans op wateroverlast is gele-

gen. Ook de Klimaateffect atlas geeft geen indicatie om binnen de planlocatie of vanuit de directe 

omgeving wateroverlast te verwachtten.  

 
3.7 Keur 

 

De planlocatie is gelegen binnen de zonering van een primaire waterkering. De primaire Waterkering 

van Rijnland maakt deel uit van dijkringgebied 14 en bestaat grofweg uit drie trajecten. De planlocatie 

bevindt zich binnen het traject ‘De zandige kust’ dat is gelegen vanaf Velsen, kilometerpaal 56, 250 

tot aan Wassenaar, kilometerpaal 97,400.  
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Figuur 2: Uitsnede legger waterkeringen HVR 

3.8 Riolering 

 

Bloemendaal aan Zee is aangesloten op de (pers)riolering. Dit geldt tevens voor alle openbare sani-

taire voorzieningen en paviljoens. Het aansluiten of afvoeren van regenwater op een (pers)riolering is 

niet wenselijk en niet toegestaan 
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4  WATERRELEVANT BELEID  

 

De planlocatie is gelegen binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland en de  

gemeente Bloemendaal.  

 

4.1 Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Bij (nieuwe) ontwikkelingen is, ten aanzien de versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak, 

hoofdstuk 11 van de Uitvoeringsregels op grond van de keur van het hoogheemraadschap van Rijn-

land voor handelingen in het watersysteem van toepassing.  

 
Versnelde afvoer zorgt voor een piek aan water tijdens hevige neerslag. Om dit extra water aan te 

kunnen, moet in het watersysteem voldoende waterberging aanwezig zijn. In de regels over versnelde 

afvoer is daarom in beginsel voorgeschreven dat bij een toename van verharding van meer dan 500 

m
2
, ter compensatie extra waterberging moet worden aangelegd. Hiervoor moet nieuw oppervlakte-

water worden gegraven.  

 

Voor ontwikkelingen waarbij sprake is van een toename van verhard oppervlak tussen de 500 m
2
 en 

5.000 m
2
 heeft het hoogheemraadschap ten aanzien van de benodigde compensatie een algemene 

regel ontwikkelt waarbij minimaal 15% van het toenemend verhard oppervlak bestemd moet worden 

als nieuw wateroppervlak. 

 
Deze algemene regel is enkel van toepassing, wanneer: 

 

a. neerslag versneld wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of de riolering, en; 

b. deze neerslag afkomstig is van een toename van het verharde oppervlak van meer 

dan 500 vierkante meter en minder dan 5.000 vierkante meter (0,50 hectare). 

 

4.2 Gemeente Bloemendaal  

 

Het (hemel)waterbeleid van de gemeente Bloemendaal is voor de planperiode 2017-2021 onder an-

dere vastgelegd in het rioleringsplan Bloemendaal en Heemstede. 

 

Ten aanzien va de hemelwaterzorgplicht staat in het rioleringsplan omschreven dat nieuwbouw wa-

terneutraal plaats dient te vinden, ofwel geen extra belasting mag opleveren voor het omringende 

systeem, zowel kwantitatief als kwalitatief. Bij nieuwbouw dienen hemelwater en vuilwater separaat 

ingezameld te worden. Als percelen zelf voldoende hemelwater kunnen verwerken worden deze niet 

aangesloten op de hemelwaterriolering. Ook inbreidingen dienen uitgevoerd of voorbereid te worden 

op ontvlechting van waterstromen. De gemeente volgt voor het verwerken van hemelwater het princi-

pe “Vasthouden – Bergen – Afvoeren” en conformeert zich verder aan het beleid van het hoogheem-

raadschap.  
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5 TOEKOMSTIG GEBRUIK VAN DE PLANLOCATIE 

 

5.1 Ontwikkeling  

 

De initiatiefnemer is voornemens het bestaande hotel te vervangen door nieuwbouw. De ontwikkeling 

betreft het slopen van de bestaande bebouwing en vervolgens het realiseren van nieuwbouw in de 

vorm van een ‘nieuw’ hotel met 46 kamers. In bijlage 2  is een verbeelding opgenomen van respectie-

velijk 3 toekomstige modelsituaties (A t/m C). De verschillen tussen de 3 modellen zijn met name 

gelegen in de wijze waarop de locatie wordt ontsloten. 

 

5.2 Verhard oppervlak 

 

Op de planlocatie (1.650 m
2
) is momenteel een hotel gevestigd met een bouwvlak van 650 m

2
. Het 

overige deel van de planlocatie is in gebruik als terras en is nagenoeg geheel verhard. In de toekom-

stige situatie bedraagt het bebouwd oppervlak 697 m
2
 en het overbouwd oppervlak 302 m

2
. Het reste-

rende deel van de planlocatie zal wederom dienst doen als terras.  

 

Ten aanzien van het toekomstig verhard oppervlak wordt vooralsnog uitgegaan van een oppervlak 

van ± 1.700 m
2
 (met inbegrip van bijgebouwen, erf verharding en/of bestrating). In tabel I staan de 

oppervlakten van de huidige en toekomstige bebouwing(en) en verhardingen weergegeven. De op-

pervlakten zijn bij benadering en bepaald aan de hand van de situatietekeningen zoals opgenomen in 

bijlage 2. 

 
Tabel I. Gegevens huidig en toekomstig verhard oppervlak 
 

Verhard oppervlak Huidig (m²) Toekomstig (m²) 

Bebouwd  ± 665 ± 700 

Buitenterrein ± 985 ± 975 

Totaal  ± 1.650 ± 1.675 

 

Ten opzichte van de huidige situatie zal ten aanzien van de ontwikkeling het verhard oppervlak toe-

nemen met 25 m
2
.  
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6  PLANUITWERKING 

 

6.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

In het kader van de planontwikkeling is het proces van de digitale watertoets doorlopen. De samen-

vatting en de resultaten van de digitale watertoets zijn opgenomen in bijlage 3 en 4. Op basis van de 

situatie en ligging raakt het plan een beperkingsgebied (situering plan m.b.t. primaire waterkering). In 

dat kader blijkt uit de digitale procedure dat het plan voor het hoogheemraadschap een waterbelang 

heeft. (Voor)overleg met het hoogheemraadschap is noodzakelijk.  

 

Ten aanzien van het plan en de omgang met hemelwater zijn de volgende uitgangspunten gehan-

teerd. 

 

� Aansluiten/afvoeren hemelwater op riool niet mogelijk en toegestaan. 

� Niet afwentelen op anderen in ruimte en tijd. 

� Toepassen voorkeursvolgorde waterkwantiteit (vasthouden, bergen en afvoeren). 

� Toepassen voorkeursvolgorde waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

� De ontwikkeling dient hydrologisch neutraal plaats te vinden (HNO). 

� Verhard oppervlak toekomstige situatie 1.675 m
2
. 

� 25 m
2
 toename verhard oppervlak. 

� Geen compensatieplicht vanuit het hoogheemraadschap.  

� Bouwen volgens Duurzaam Bouwen (DuBo) principe. 

 

6.2 Hemelwater 

 

Indien sprake is van extra verharding van 500 m
2
 of meer, dient op basis van de Keur van het Hoog-

heemraadschap van Rijnland watercompensatie plaats te vinden. Voor onderhavig plangebied is in 

kaart gebracht van hoeveel vierkante meters verharding, gebouwd oppervlak en groen sprake is ten 

opzichte van de huidige situatie. Per saldo zal het verhard oppervlak (gebouwd en verhard) toenemen 

met 25 m
2
. Aangezien de toename in het verhard oppervlak minimaal is en beneden de normgrens 

van 500 m
2
 is gelegen hoeft geen watercompensatie plaats te vinden. 

 

In de toekomstige situatie zal het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; HWA) niet 

direct op het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) worden aangesloten maar separaat 

worden ingezameld. Hemelwater zal ten opzichte van de huidige situatie in de toekomst op eenzelfde 

wijze worden verwerkt. Dit betekent dat bij de verdere planuitwerking water expliciet en op evenwich-

tige wijze in beschouwing wordt genomen en dat hemelwater op een duurzame wijze wordt verwerkt. 

De ontwikkeling zal daarmee hydrologisch neutraal zijn. Bij de nieuwe planinvulling (model B en C) 

liggen er mogelijkheden om hemelwater te bergen in de groene zone aan de voorzijde van het pand. 

 

6.3 Keur  

 

De planlocatie is gelegen binnen de kernzone van een waterkering. Bij ruimtelijke ontwikkelingen 

moet rekening worden gehouden met de huidige ligging van kern- en beschermingszone van primaire 

en regionale waterkeringen. Indien er een waterkering is gelegen binnen het plangebied moeten de 

kern- en beschermingszones van de kering worden opgenomen op de plankaart en worden bestemd 

met de dubbelbestemming ‘Waterkering‘. Het uitvoeren van werkzaamheden binnen de kern- en be-

schermingszones van de waterkering is watervergunningsplichtig. 
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6.4 Riolering 

 

Bij nieuwbouw dient hemelwater en afvalwater gescheiden aangeleverd te worden. Als gevolg van de 

ontwikkeling zal het aanbod van vuilwater als gevolg van een capaciteitsvergroting van het hotel mo-

gelijkerwijs wijzigen.  

 

In overleg met de gemeente Bloemendaal zal tijdens de verdere planvorming de mogelijkheden om-

trent en de wijze waarop en hoe aangesloten kan worden op de riolering nader besproken moeten 

worden. Tevens zal voor de aansluiting een vergunning aangevraagd moeten worden.  

 

6.5 Kwaliteit 

 

In de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen: Woningbouw nieuwbouw, Woningbouw beheer en 

Utiliteitsbouw is een tweetal maatregelen (S/U237 en S/U444) opgenomen die onder meer betrekking 

hebben op het verminderen van de emissie van milieubelastende stoffen naar het van daken  

afgevoerde hemelwater. Bij nieuwbouw wordt geadviseerd de emissies vanuit bouwmaterialen  

richting het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken in verband met de waterkwaliteit en zoveel 

mogelijk gebruik te maken van producten die voorzien zijn van een keurmerk. Daarnaast dient het 

gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt te worden en wordt geadviseerd bij 

voorkeur gebruik te maken van alternatieven hierin. Ook het wassen van auto’s is bij afkoppeling van 

hemelwater niet wenselijk. 

 

Econsultancy 

Boxmeer, 4 oktober 2018 

 

 

 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
 

  

 

 
 

 Schaal 1:25.000 
Deze kaart is noordgericht 



Bijlage 2  Toekomstige situatie 





Bijlage 3  Samenvatting digitale watertoets 



datum 2-10-2018

dossiercode   20181002-13-18898

Tekenen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Bloemendaal

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt, zonder fysieke aanpassing ten
opzichte van de bestaande situatie?

nee

Wordt als onderdeel van het plan riolering aangelegd/vernieuwd?

nee

Is er sprake van een toename van lozing [huishoudelijk of bedrijfsmatig afvalwater] in het landelijk gebied groter dan 5 huishoudens of in
het stedelijk gebied groter dan 15 huishoudens?

nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?nee

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 500m2?
nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee

Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee

Wordt het waterpeil in het plangebied gewijzigd?
nee

Wordt er water gegraven en/of gedempt?

nee

De WaterToets 2017



Bijlage 4  Resultaat digitale watertoets 



datum 2-10-2018

dossiercode   20181002-13-18898

Op basis van de gegeven antwoorden concluderen wij dat wij een waterbelang hebben bij uw plannen. Wij verzoeken u om uw plannen in te
dienen bij ruimtelijkeplannen@rijnland.net. Mogelijk nemen wij contact met u op. Indien u wenst kunt u zelf ook contact opnemen met de
afdeling Plantoetsing & vergunningsverlening van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Wij verzoeken u te controleren of de in onze legger vastgelegde watergangen en waterkeringen overeenkomen met de bestemming in uw
verbeelding en deze eventueel aan te passen. De gegevens hiervan zijn te vinden op http://rijnland.esri.nl/legger/ en 
http://rijnland.esri.nl/keringen.

De WaterToets 2017



 

 



Bijlage 4  Bodemonderzoeken 
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Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de DNR 2011 voorwaarden van toepassing, 
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 3 juli 2013  onder nummer 56/2013. 

 De voorwaarden staan vermeld op onze website www.hbadvies.nl. 
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Verkennend- en nader grond- 
en asbest in grondonderzoek 
ter plaatse van de Zeeweg 80  
te Overveen 
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HB Adviesbureau verklaart hierbij dat ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden zij op geen enkele wijze een relatie heeft 
met de opdrachtgever en/of eigenaar van de onderzoekslocatie, danwel dat sprake is van een gewaarborgde functiescheiding 
conform de geldende richtlijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
 
Hoewel HB Adviesbureau de grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van dit onderzoek kan het geen volledige 
zekerheid bieden omtrent de aan- of afwezigheid van een verontreiniging voor het gehele onderzoeksgebied. Het onderzoek 
betreft een momentopname. HB Adviesbureau aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor gevolgen welke voortvloeien 
uit beslissingen welke genomen zijn op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavig bodemonderzoek. 
HB Adviesbureau werkt uitsluitend samen met laboratoria, welke door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd zijn. De 
laboratoria bieden u de mogelijkheid om de juistheid en authenticiteit van de analyseresultaten te controleren. 
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1. INLEIDING EN DOEL 

Door de gemeente Bloemendaal is aan HB Adviesbureau opdracht verleend voor het uitvoeren van 
een verkennend- en nader grond- en deels asbest in grondonderzoek ter plaatse van de Zeeweg 80 te 
Overveen. Een overzicht van de onderzoekslocatie met topografische ligging is weergegeven in 
bijlage I. 
 
Aanleiding voor het uitvoeren van het onderhavig onderzoek is de voorgenomen overdracht van de 
onderzoekslocatie (erfpacht) met de daarbij behorende herinrichting.  
 
Doel van het onderzoek is het vastleggen van: 
- de milieuhygiënische situatie op de locatie; 
- de indicatieve verwerkingsmogelijkheden van de grond; 
- de aan- of afwezigheid van asbesthoudende materialen in mogelijk puinhoudende grond 

en/of fundatie;  
- de opbouw, dikte en samenstelling van de asfaltverharding. 
 
Met bovenstaande doelstellingen wordt nagegaan of er belemmeringen en/of beperkingen aanwezig 
zijn voor de voorgenomen overdracht (erfpacht) en herinrichting van de opdrachtgever. 
 
Voorafgaand aan de uitvoering van onderhavig onderzoek wordt eerst alle (historische) informatie 
verzameld. Vervolgens wordt gezamenlijk met de doelstellingen van het onderzoek bepaald welke 
onderzoeksprotocol(len) gevolgd dient te worden en op welke wijze (strategie) het onderzoek 
uitgevoerd wordt. Het gehele voortraject voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden 
wordt behandeld in hoofdstuk 2. 
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2. VOORONDERZOEK EN TOETSINGSKADER 

2.1. Inleiding 

In de NEN 5740 en NEN 5707 staat aangegeven dat een vooronderzoek (historisch onderzoek) 
uitgevoerd dient te worden conform de NEN 5725. Op basis van de verzamelde gegevens wordt een 
onderzoekshypothese opgesteld. 
 
In de NEN 5725 is weergegeven welke inspanning noodzakelijk is bij welk soort aanleiding voor het uit 
te voeren vooronderzoek. Voor de uitvoering van het voorliggend onderzoek blijkt dat dient te worden 
voldaan aan de onderzoeksaspecten vallend onder: 
 
A: Opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren 
bodemonderzoek. 
 
De gegevens worden verkregen door onder andere het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, 
diverse overheidsinstanties, (digitaal) kaartmateriaal en het uitvoeren van een terreininspectie. 
Middels (historisch) kaartmateriaal wordt het vroegere gebruik van de locatie vastgesteld en wordt, 
onder andere, achterhaald of op de onderzoekslocatie voorheen bebouwing, sloten en/of dammen 
aanwezig zijn (geweest). 
 

2.2. Geraadpleegde informatiebronnen 

HB Adviesbureau voert op de meest ter zake doende informatiebronnen een screening uit. Vanwege 
de digitale beschikbaarheid van veel informatie is (tenzij anders aangegeven) geen onderzoek in de 
archieven van de diverse overheidsinstanties zelf uitgevoerd. Het locatiebezoek c.q. de 
terreininspectie vindt voorafgaand aan het uitvoeren van het veldwerk plaats. 
 
In tabel 2.1 is een overzicht weergegeven welke informatiebronnen zijn geraadpleegd en uit welke 
bron(nen) relevante gegevens zijn verkregen. Daarnaast is aangegeven of het raadplegen van overige 
informatiebronnen zinvol is geacht. 
 
Tabel 2.1: Overzicht geraadpleegde informatiebronnen 

Informatiebronnen Geraadpleegd Informatie beschikbaar 

Opdrachtgever / eigenaar √ √ 
Lokale en/of regionale overheid √ √ 
Bodemloket √ √ 
Lokaal en/of regionaal bodeminformatiesysteem √ √ 
Eerdere onderzoeksrapporten aanwezig √ √ 
(Historisch) kaartmateriaal √ - 
Google Earth / Google maps √ - 
Locatiebezoek / terreininspectie √ √ 
Overige informatiebronnen √ √ 

Opgemerkt wordt dat de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en/of volledig zijn. 
Voor het verkrijgen van informatie is HB Adviesbureau afhankelijk van deze bronnen, waardoor HB Adviesbureau 
niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 

 
 
Verwacht wordt dat met de uitgevoerde screening een representatief beeld van de onderzoekslocatie 
wordt verkregen zodat een betrouwbare onderzoekshypothese kan worden opgesteld. 
 

2.3. Verkregen informatie 

Van een locatie zijn veelal algemene (bodem)gegevens beschikbaar. De betreffende informatie kan 
afkomstig zijn uit het bodemloket, de bodemkwaliteitskaart, digitale bodeminformatiesystemen en/of 
eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op de locatie of in de directe omgeving. 
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Naast de algemene gegevens van de locatie wordt met de specifieke terreingegevens beoordeeld of 
het bodemonderzoek zal plaatsvinden conform de strategie voor een onverdachte of verdachte 
locatie. De mate van verdachtheid is afhankelijk van het (vroegere) gebruik van de locatie, de aard 
van de activiteiten die in het verleden op de locatie hebben plaatsgevonden dan wel nog plaatsvinden 
en de aanwezigheid van potentiële bronlocaties. 
 
In tabel 2.2 is een overzicht van de terreingegevens en is de eventuele aanwezigheid van potentiële 
verontreinigingsbronnen weergegeven. Tevens is aangegeven of tijdens het uitvoeren van de 
veldwerkzaamheden in de bodem aandachtspunten zijn aangetroffen welke aanleiding geven tot het 
aanpassen en/of aanvullen van de onderzoekshypothese of onderzoeksopzet. Derhalve is ook reeds 
aangegeven of tijdens de veldwerkzaamheden bodemlagen zijn aangetroffen waarin een bijmenging 
met puin aanwezig is (asbestverdacht). 
 
Tabel 2.2: Overzicht terreingegevens en verontreinigingsbronnen 

Terreingegevens  

Oppervlakte onderzoekslocatie circa 1.850 m² 

Kadastrale aanduiding A 10689 en A11753 

Vroeger gebruik van de locatie duinlandschap 

Huidig gebruik van de locatie restaurant 

Toekomstig gebruik van de locatie horeca 

Gebruik belendende percelen strand/duinlandschap/restaurant 

Oppervlaktewater nabij de onderzoekslocatie ja, Noordzee 

Verhardingen ja, klinkers en klein deel asfalt 

Potentiële verontreinigingsbronnen 

Brandstoftank(s) 

niet bekend Gedempte sloten 

Brand(plaats) 

Asbestverdacht materiaal ja 

Sloopwerkzaamheden 

niet bekend Funderings-/ ophooglaag, puinbijmengingen 

Gebruik/ opslag chemische middelen/ olie 

Aandachtspunten in de bodem tijdens veldwerk ja 

Andere bronnen, bijzonderheden ja 

 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een strandpaviljoen aanwezig. De verharding ter plaatse 
bestaat uit tegels. Op verzoek van de opdrachtgever worden geen inpandige boringen uitgevoerd. Ter 
plaatse van de opgang is een klein deel asfaltverharding aanwezig (circa 100 m²).  
 
Ten westen van de onderzoekslocatie is de Noordzee gelegen. Door het bevoegd gezag is 
aangegeven dat het grondwater niet onderzocht behoeft te worden, gezien dit dieper dan 5 m-mv 
aanwezig is.  
 
Uit het locatiebezoek/terreininspectie voorafgaand aan het uitgevoerde veldwerk blijkt dat ten westen 
van het strandpaviljoen een strook van circa 125 m² aanwezig is waar puinhoudend materiaal aan het 
maaiveld ligt.  
 
Uit de controle van het Bodeminformatiesysteem blijkt dat ter plaatse van de Zeeweg diverse 
onderzoeken zijn uitgevoerd (zie bijlage VII), evenals ter plaatse van het aanwezige parkeerterrein 
zuidoostelijk van de Zeeweg (circa 10 jaar geleden). Hieruit is naar voren gekomen dat plaatselijk 
matig tot sterke verontreinigingen in de grond zijn aangetroffen met koper en/of PAK. Het betreft de 
grondlaag onder de toegepaste fundatielaag van de weg en het parkeerterrein (plaatselijk tot 1,0 à 1,5 
meter dikke fundatie). Uit aanvullend onderzoek zijn deels de sterke verontreinigingen wel bevestigd 
en deels niet. Daarnaast is in een duin ter plaatse van het parkeerterrein een sanering uitgevoerd op 
van asbest in grond. De sterke verontreiniging met asbest werd veroorzaakt door de grove fractie, de 
grond is dan ook gezeefd en herschikt. Aangezien de onderzoeken op afstand gelegen zijn van de 
onderzoekslocatie wordt niet verwacht dat de gegevens van invloed zijn op voorliggende 
onderzoekslocatie. 
 
Ter plaatse van voorliggende onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet eerder een 
bodemonderzoek uitgevoerd.  
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In de uitgevoerde onderzoeken ter plaatse van de Zeeweg staat aangegeven dat de locatie verdacht 
is op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE). Naar aanleiding hiervan is contact 
opgenomen met het bevoegd gezag. Hieruit is naar voren gekomen dat een deel van de Zeeweg 
inderdaad verdacht is op NGE en dat bij de uitvoering van de herinrichting hier onderzoek naar is 
gedaan. Aangegeven is dat voorliggende onderzoekslocatie buiten dit gebied valt en niet verdacht is 
op NGE. Ter plaatse van voorliggende onderzoekslocatie zijn geen bominslagen geweest en een 
voormalige bunker is niet nabij voorliggende onderzoekslocatie gelegen. De gegevens zijn gebaseerd 
op de historie van bouwen en niet op een historisch onderzoek dat voldoet aan de WSCS-OCE 
(Werkveldspecifieke certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele 
Explosieven).  
 
 

2.4. Onderzoekshypothese en -opzet 

Op basis van de beschikbare informatie uit het vooronderzoek dient een onderzoekshypothese te 
worden opgesteld. Aan de hand van de gestelde hypothese wordt vervolgens gekozen voor een 
onderzoeksprotocol met de bijhorende onderzoeksopzet (strategie). Hierbij is gebruikt gemaakt van de 
vigerende normen. 
 
Het onderhavig onderzoek is uitgevoerd: 
- aan de hand van de Nederlandse Norm "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 

verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
grond" (NEN 5740); 

- aan de hand van de Nederlandse Norm "Bodem, Inspectie, monsterneming en analyse van 
asbest in bodem en partijen grond" (NEN 5707); 

- aan de hand van de onderzoeksinspanning zoals beschreven in de CROW 210 "Omgaan met 
vrijkomend asfalt". 

 
In tabel 2.3 zijn de hypothesen weergegeven alsmede de daaraan gekoppelde c.q. gevolgde 
onderzoeksstrategieën. 
 
Tabel 2.3 Onderzoekshypothesen en strategieën 

Hypothese 
Verwachte 

stoffen 
Protocol Strategie Toelichting 

Verdacht 

Zware 
metalen en/of 

PAK 
NEN 5740 5.1/5.6 

op basis van onderzoeksresultaten 
in de omgeving 

Asbest NEN 5707 6.4.5 
door de aanwezigheid van 

puinhoudend materiaal 

PAK CROW 210 H2 aanname voor 1995 
5.1 Onderzoeksstrategie voor een kleinschalige onverdachte locatie (NEN 5740-ONV); 
5.6 Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreinigende stof 

op schaal van monsterneming (VED-HE); 
6.4.5 Onderzoeksstrategie voor een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld; 
H2 Asfaltverharding voor 1995. 

 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- de mate van verontreiniging met zware metalen en/of PAK naar verwachting overeenkomt met 

de kwaliteit in de omgeving. Derhalve wordt de onderzoekslocatie onderzocht volgens de 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (NEN 5740 ONV, kleinschalig onverdacht); 

- op aangeven van het bevoegd gezag het grondwater niet onderzocht behoeft te worden. Het 
grondwater is dieper dan 5,0 m-mv aanwezig;  

- door de opdrachtgever is aangegeven dat inpandig geen boringen uitgevoerd dienen te worden;  
- uit de analyseresultaten een sterke grondverontreiniging met PAK en een matige verontreiniging 

met zink en barium is aangetroffen (boring 7). Aan de hand van deze bevindingen is een nader 
onderzoek uitgevoerd; 

- tijdens uitvoering van het voorliggend grondonderzoek puinbijmengingen zijn aangetroffen. Aan 
de hand van deze bevindingen is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
asbest in grond. 
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Verwacht wordt dat met bovenstaande onderzoeksopzet een voldoende representatief beeld van de 
grond- en asfaltkwaliteit op de onderzoekslocatie wordt verkregen. 
 
 

2.5. Nader bodemonderzoek 

Conceptueel model 

Naar aanleiding van de aangetroffen matige en sterke verontreinigingen in de grond met barium, zink 
en PAK in de eerste fase van het onderzoek (zie paragraaf 4.3), is direct aansluitend een nader 
grondonderzoek uitgevoerd. In tabel 2.4 is het conceptueel model in tabelvorm weergegeven. 
 
Tabel 2.4: Conceptueel model 

Oorzaak van de verontreiniging - aanwezigheid bijmengingen 

Ernst van de verontreiniging - waarschijnlijk minder dan 25 m³ grond boven de I-waarde  

Spoed van eventuele sanering 

- onaanvaardbaar humaan risico is niet waarschijnlijk vanwege 
de aanwezigheid van een klinkerverharding 

- onaanvaardbaar ecologisch risico is waarschijnlijk niet 
aanwezig vanwege de klinkerverharding 

- onaanvaardbaar verspreidingsrisico is waarschijnlijk niet 
aanwezig gezien de diepte van het grondwater 

 
 
Opgemerkt wordt dat vanwege de eenvoudige aard van de verontreiniging (immobiele verontreiniging) 
afgezien is van een visualisatie van het conceptueel model. 
 
Onderzoeksvragen, -strategie en -opzet 

Onderzoeksvragen 

Op basis van het conceptueel model is antwoord nodig op onderstaande onderzoeksvraag om de 
onderzoeksdoelen te bereiken: 
- wat is de omvang van de sterke verontreiniging en betreft dit een bodemvolume van meer dan 

25 m³ (bepaling ernst en omvang). 
 
Opgemerkt wordt dat het grondwater in voorliggend onderzoek niet onderzocht wordt, gezien de 
diepte (> 5 m).  
 
 

Onderzoeksstrategie 

Op basis van de beschikbare informatie en locatiebezoek (eerder uitgevoerd veldwerk) dient een 
onderzoeksstrategie te worden opgesteld. In tabel 2.5 is de onderzoeksstrategie weergegeven. 
 
Tabel 2.5: Onderzoeksstrategie 

Protocol Toelichting 

NTA 5755 
Bepalen ernst van bodemverontreiniging 

Bepalen omvang van de verontreiniging 

 
 

Onderzoeksopzet 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een sterke grondverontreiniging aangetroffen met PAK en 
een matige verontreiniging met zink en barium. In het nader bodemonderzoek wordt de 
verontreiniging afgeperkt in horizontale en verticale richting. 
 
Verwacht wordt dat met bovenstaande onderzoeksopzet een voldoende representatief beeld van de 
aanwezige verontreiniging wordt verkregen. 
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2.6. Toetsingskader 

Indeling van de mate van verontreiniging vindt plaats op basis van de Wet bodembescherming. De 
analyseresultaten zijn getoetst volgens het vigerend toetsingskader van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, welke opgenomen is in de Circulaire bodemsanering 2013. Opgemerkt wordt 
dat de toetsing van de analyseresultaten van de fundatie een fictieve toetsing betreft. Voor een 
omschrijving van het toetsingskader van de Wet bodembescherming wordt verwezen naar bijlage V. 
 
Om toepassings- en/of verwerkingsmogelijkheden aan te geven wordt een indeling gemaakt op basis 
van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Formeel kunnen de in dit voorliggend onderzoek 
verkregen analyseresultaten echter niet worden getoetst. Om toch een indicatie te krijgen zijn de 
analyseresultaten getoetst aan de samenstellingseisen volgens het vigerend toetsingskader van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, welke opgenomen is het Besluit bodemkwaliteit en de 
bijbehorende Regeling bodemkwaliteit. Voor een omschrijving van het toetsingskader van het Besluit 
en de Regeling bodemkwaliteit wordt verwezen naar bijlage VI. 
 
In bijlage III zijn de (omgerekende) toetsingswaarden en de toetsing van de analyseresultaten 
weergegeven. De originele analysecertificaten met alle resultaten zijn weergegeven in bijlage IV.  
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3. BESCHRIJVING VELDWERK 

3.1. Uitvoering bodemonderzoek 

Het verrichten van boringen van het verkennend bodemonderzoek is onder verantwoording van de 
heer R. Helmhout conform protocol 2001 uitgevoerd op 28 januari 2019. Het nader onderzoek is op 
22 februari 2019 uitgevoerd, eveneens door de heer R. Helmhout. Opgemerkt wordt dat het doorboren 
van de asfaltverharding en fundatie niet valt onder een protocol. 
 
Voorafgaand aan het veldwerk is een KLIC-melding uitgevoerd voor het achterhalen van de ligging 
van de kabels en leidingen. 
 
Een overzicht van de uitgevoerde veldwerkzaamheden in meters min maaiveld (m-mv) is 
weergegeven in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1: Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden 

Boringen 

0,5 à 1,0 m-mv 1,3 à 2,0 m-mv 

4, 5, 6, 7, 7a t/m 7i, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 8 

 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- het opgeboorde materiaal per bodemlaag over een traject van maximaal 0,5 m bemonsterd is en 

zintuiglijk beoordeeld is op bodemkundige en verontreinigingskenmerken; 
- ter plaatse van boring 12 de gesloten verharding doorboord is met behulp van een diamantboor; 
- nader bodemonderzoek (7a t/m 7i) is uitgevoerd naar aanleiding van de aangetoonde 

verontreinigingen tijdens de eerste fase van het onderzoek; 
- de locaties van de boringen ingemeten zijn met behulp van GPS; 
- boring 9 is gestaakt op een onbekende harde laag; 
- de boringen zijn geplaatst met behulp van een edelmanboor. 
 
De locaties van de boringen zijn weergegeven in bijlage I.  
 

3.2. Uitvoering asbestonderzoek 

Het asbestonderzoek is conform protocol 2018 uitgevoerd op 22 februari 2019 onder verantwoording 
van de heer R. Helmhout, welke in het bezit is van een opleiding asbestherkenning. De 
werkzaamheden zijn onder veiligheidsklasse 3T (volgens CROW 132) uitgevoerd. 
 

Visuele inspectie 

Voorafgaand aan het graven van de proefgaten dient de onderzoekslocatie formeel gezien visueel 
geïnspecteerd te worden op het voorkomen van asbestverdacht materiaal.  
 
Op basis van de huidige terreinomstandigheden heeft deels een inspectie van het maaiveld plaats 
kunnen vinden. Ten westen van het strandpaviljoen is een strook aanwezig waar geen verharding ligt 
en puinhoudend materiaal aan het maaiveld aanwezig is. Ter plaatse heeft een maaiveldinspectie 
plaats kunnen vinden. Ter plaatse van het overige terrein is verharding aanwezig en heeft geen 
maaiveldinspectie plaats kunnen vinden.  
 
Het was helder weer (bij een zicht van meer dan 50 meter) en er was geen sprake van neerslag. 
 
De inspectie-efficiëntie van de uitgevoerde visuele inspectie van het maaiveld, ten westen van het 
paviljoen, is vastgesteld op 90 %. 
 
 

Proefgaten 

In totaal zijn handmatig vier proefgaten gegraven. 
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De gegraven proefgaten zijn weergegeven in tabel 3.2. De locaties van de proefgaten zijn 
weergegeven in bijlage I. 
 
Tabel 3.2: Veldwerk asbest 

Proefgat 
(0,7 m-mv) 

Proefgaten 
(0,05 m-mv) 

G05 G13, G14, G15 

 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- proefgat G05 is gegraven door de aanwezigheid van menggranulaat; 
- de diepte van de gegraven proefgaten G13, G14 en G15 circa 0,05 m is, dit gezien er alleen 

puinhoudend materiaal aan het maaiveld is aangetroffen en niet in de onderliggende grond. 
 
Ten behoeve van de bepaling van de aanwezigheid van asbest in de visueel niet waarneembare 
bodemfractie (fractie <20 mm) is al het uitgegraven materiaal door de veldwerker gezeefd over een 
maaswijdte van 20 mm. Het materiaal dat op de zeef achterblijft is visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Visueel is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen in 
de proefgaten.  
 
Ter plaatse van G13 en G15 is asbestverdacht materiaal aan het maaiveld aangetroffen. Het 
materiaal is bemonsterd als maaiveldverzamelmonster (MVM). 
 
Gezien de beperkte monsterdiepte van de proefgaten G13, G14 en G15 is in het veld één 
grondmengmonster samengesteld om voldoende monstermateriaal te verkrijgen (10 kg 
drooggewicht). Het asbestverdachte materiaal aan het maaiveld wordt als zwerfasbest beschouwd, 
gezien er in de grond geen bijmengingen aanwezig zijn. Ter plaatse van G05 is één representatief 
mengmonster samengesteld van circa 25 kg (drooggewicht).  
 
De proefgaten G13, G14 en G15 hebben een afmeting van elk 0,30 x 0,30 x 0,05 m. Het proefgat G05 
heeft een afmeting van 0,50 x 0,50 x 0,70 m. 
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4. RESULTATEN GROND 

4.1. Veldwerk 

In tabel 4.1 is de algemene bodemopbouw weergegeven. 
 
Tabel 4.1: Algemene bodemopbouw 

Diepte (m-mv) Hoofdbestanddeel Bijmenging 

0,00 tot 2,00* Zand Niet tot zwak humeus 
* = maximale boordiepte  

 
 
De profielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage II. 
 
Tijdens het veldwerk zijn de in tabel 4.2 vermelde waarnemingen gedaan die een verontreiniging van 
de grond doet vermoeden. 
 
Tabel 4.2: Zintuiglijke verdachte waarnemingen 

Boring Diepte (m-mv) Zintuiglijke waarneming 

01 0,00 tot 0,70  sporen houtskool 

05 0,50 tot 0,70  zwak menggranulaat  

06 0,30 tot 1,00  sporen houtskool 

07 0,15 tot 0,30  brokken slakken, sporen baksteen 

07I 0,40 tot 0,45  volledig asfalt 

07a 0,08 tot 0,60  sporen kolengruis, sporen slakken 

07b 0,08 tot 0,50  sporen kolengruis 

07d 0,15 tot 0,40  sterk asfalthoudend 

07e 0,50 tot 1,00  sporen slakken, sporen kolengruis 

07h 
0,20 tot 0,25 
0,25 tot 0,40 

 asfaltgranulaat 
 brokken asfalt 

08 0,50 tot 0,80  sporen baksteen 

09 0,60 tot 0,61  gestaakt op massief 

10 0,40 tot 0,70  sporen glas 

12 
0,02 tot 0,10 
0,10 tot 1,00 

 volledig slakken 
 sporen kolengruis 

Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50% 

 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- de aanwezigheid van bodemvreemde materialen kunnen duiden op verontreiniging met onder 

andere zware metalen en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 
- bijmenging met asfalt kan duiden op een verontreiniging met PAK. 
 
In tabel 4.3 zijn de visuele waarnemingen ten aanzien van het voorkomen van asbestverdachte 
materialen op de locatie weergegeven. Opgemerkt wordt dat bodemlagen waarin een puinbijmenging 
aanwezig is als asbestverdacht worden beschouwd. 
 
Tabel 4.3: Zintuiglijk waarnemingen ten aanzien van asbest 

Asbestverdacht materiaal 
op het maaiveld 

Asbestverdacht 
materiaal in het 

opgeboorde 
materiaal 

Puinbijmenging 
aanwezig 

Overig asbestverdachte 
waarnemingen 

Ja Nee Ja Nee 

 
 
Aan de hand van tabel 4.3 wordt geconcludeerd dat: 
- op het maaiveld, ten westen van het paviljoen, asbestverdacht materiaal is aangetroffen; 
- puinbijmenging in de bodem aanwezig is, waardoor een asbestonderzoek uitgevoerd dient te 

worden. 
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Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen is contact opgenomen met het bevoegd gezag en 
opdrachtgever. Op verzoek van de opdrachtgever is, zoals eerder is vermeld in hoofdstuk 2, een 
specifiek asbestonderzoek uitgevoerd. Voor de resultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 
 
 

4.2. Uitvoering analyses 

In tabel 4.4 is een overzicht van de uitgevoerde grondanalyses en bijbehorende motivatie 
weergegeven. Ten behoeve van het bepalen van de toetsingswaarden zijn de percentages aan lutum 
en/of organische stof van alle grond(meng)monsters vastgesteld. 
 
Tabel 4.4: Uitgevoerde analyses grond 

Monsteromschrijving Zintuiglijke 
waarneming 

(Meng) 
monster 

Analyse op Motivatie 

Boven- en ondergrond 
zand 

Houtskool < 1% MM01 Standaard 
pakket 

Bepalen algemene 
milieuhygiënische kwaliteit 

Bovengrond zand - MM02 

Bovengrond zand 
Boring 7 

Baksteen <1% 
Brokken slakken 

M03 
Standaard pakket, 

vanadium, 
antimoon 

Bepalen algemene 
milieuhygiënische kwaliteit en 

aanwezigheid vanadium, 
antimoon 

Ondergrond zand Menggranulaat 1-5% M04 Standaard 
pakket 

Bepalen algemene 
milieuhygiënische kwaliteit Ondergrond zand - MM05 

Nader onderzoek, rondom boring 7 

Ondergrond zand 
boring 7 

- M06 Barium, zink, PAK Verticale afperking 

Bovengrond zand 
boring 7a 

Slakken/kolengruis 
<1% 

M100 

Barium, zink, 
PAK, vanadium, 

molybdeen, 
antimoon 

Horizontale afperking 

Bovengrond zand 
boring 7b 

Kolengruis <1% M101 

Barium, zink, PAK 
Bovengrond zand 
boring 7c 

- M102 

Bovengrond zand 
boring 7d 

Sterk asfalthoudend M103 

Ondergrond zand 
boring 7e 

Kolengruis/slakken 
<1% 

M104 

Barium, zink, 
PAK, vanadium, 

molybdeen, 
antimoon 

Bovengrond zand 
boring 7h 

Brokken asfalt M105 Barium, zink, PAK 

M = individueel monster, MM = mengmonster 

Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50%, (vrijwel) volledig >50% 
Het Standaardpakket Landbodem en grond (variant A) bestaat uit de analyses op zware metalen (9 stuks), polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK-10), polychloorbifenylen (PCB-7) en minerale olie (C10-C40). Door middel van dit 
standaardpakket wordt een algemeen beeld van de kwaliteit van de grond verkregen. 

 
 
De monstersamenstelling heeft plaatsgevonden op basis van: 
- de mate van en type bijmenging in de bodem; 
- de ligging van de boringen. 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- de grond(meng)monsters M06, M100 t/m M105 betrekking hebben op het nader 

bodemonderzoek naar aanleiding van de aangetoonde verontreinigingen met PAK, barium en 
zink tijdens de eerste fase van het onderzoek. Door het aantreffen van slakken zijn enkele 
grondmonsters aanvullend geanalyseerd op de aanwezigheid van antimoon, molybdeen en 
vanadium; 

- de samenstelling van de bovenstaande grond(meng)monsters is weergegeven in bijlage III. 
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4.3. Analyseresultaten 

Beoordeling milieuhygiënische kwaliteit (Wbb)  

In tabel 4.5 zijn de maximale toetsingswaarden weergegeven en welke parameter(s) hierbij als 
maatgevend wordt beschouwd. Middels het aangeven van slechts de maximale toetsingswaarden 
wordt verwacht dat direct inzicht wordt verkregen in eventuele beperkingen. Voor een overzicht van de 
niet maatgevende overschrijdingen (indien aanwezig) wordt verwezen naar bijlage III. 
 
Tabel 4.5: Maximale toetsingswaarden grond 

Monsteromschrijving Zintuiglijke 
waarneming 

 

(Meng)- 
monster 

Maximale 
toetsingswaarde 

Maatgevende 
parameter(s) 

<AW >AW >T >I 

Boven- en ondergrond zand Houtskool < 1% MM01  x   
Zink, minerale olie, 

PAK 

Bovengrond zand - MM02 x     

Bovengrond zand 
boring 7 

Baksteen <1% 
Brokken slakken 

M03    x PAK 

Ondergrond zand Menggranulaat 1-5% M04  x   
Lood, zink, 

minerale olie, PAK 

Ondergrond zand - MM05 x     

Nader onderzoek, rondom boring 7 

Ondergrond zand boring 7 - M06 x     

Bovengrond zand boring 7a 
Slakken/kolengruis 

<1% 
M100  x   Zink, PAK 

Bovengrond zand boring 7b Kolengruis <1% M101   x  Zink  

Bovengrond zand boring 7c - M102 x     

Bovengrond zand boring 7d Sterk asfalthoudend M103 x     

Ondergrond zand boring 7e 
Kolengruis/slakken 

<1% 
M104 x     

Bovengrond zand boring 7h Brokken asfalt M105   x  PAK 

M = individueel monster, MM = mengmonster 

Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50%, (vrijwel) volledig >50% 

 
 
Opgemerkt wordt dat grondmonster M03 tevens matig verontreinigd is met barium en zink. 
 
 
Verontreinigingssituatie 
Op basis van de aanvullende boringen en analyses kan geconcludeerd worden dat de aangetroffen 
sterke verontreiniging met PAK en matige verontreiniging met zink en barium ter plaatse van boring 7 
voldoende afgeperkt is. Gesteld kan worden dat de sterke verontreiniging met PAK plaatselijk 
aanwezig is, er zijn geen sterke verontreinigingen aangetroffen met barium en/of zink.  
 
De omvang van de sterke verontreiniging met PAK is beperkt en bedraagt naar verwachting circa 
7 m². De aanwezige laag heeft een dikte van circa 0,15 m (0,15-0,30). Gesteld kan worden dat circa 
1,5 m³ grond sterk verontreinigd is met PAK. De aangetroffen sterke verontreiniging betreft dan ook 
geen geval van ernstige bodemverontreiniging (< 25 m²), hierbij uitgaande dat het een verontreiniging 
is die voor 1987 is ontstaan. Indien ter plaatse graafwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden dient de 
grondlaag apart afgevoerd te worden. Voorafgaand dient met het bevoegd gezag kortgesloten te 
worden hoe hiermee om te gaan. Geadviseerd wordt een beknopt plan van aanpak op te laten stellen.  
 

Beoordeling indicatieve verwerkingsmogelijkheden (Bbk) 

In tabel 4.6 zijn de kwaliteitsklassen weergegeven voor het beoordelen van de indicatieve 
toepassings- en/of verwerkingsmogelijkheden. 
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Tabel 4.6: Indeling kwaliteitsklassen grond 
Monsteromschrijving  Zintuiglijke 

waarneming 
(Meng)-
monster 

Kwaliteitsklasse Op basis van 

Boven- en ondergrond zand Houtskool < 1% MM01 Industrie  Minerale olie 

Bovengrond zand - MM02 
Landbouw en 

natuur 
- 

Bovengrond zand 
Boring 7 

Baksteen <1% 
Brokken slakken 

M03 Niet toepasbaar PAK, minerale olie 

Ondergrond zand Menggranulaat 1-5% M04 Industrie  Minerale olie 

Ondergrond zand - MM05 
Landbouw en 

natuur 
- 

Nader onderzoek, rondom boring 7 

Ondergrond zand boring 7 - M06 
Landbouw en 

natuur 
MM05 representatief  

Bovengrond zand boring 7a 
Slakken/kolengruis 

<1% 
M100 

Niet toepasbaar 
Uitgaande dat M03 

representatief is voor 
minerale olie 

Bovengrond zand boring 7b Kolengruis <1% M101 

Bovengrond zand boring 7c - M102 

Bovengrond zand boring 7d Sterk asfalthoudend M103 

Ondergrond zand boring 7e 
Kolengruis/slakken 

<1% 
M104 

Bovengrond zand boring 7h Brokken asfalt M105 

M = individueel monster, MM = mengmonster 

Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50%, (vrijwel) volledig >50% 
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5. RESULTATEN ASBEST 

5.1. Veldwerk 

Bodemopbouw 

Voor de beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar de resultaten van het veldwerk van 
het verkennend bodemonderzoek (paragraaf 4.1). 
 
De profielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage II. 
 
 
Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het uitvoeren van de visuele inspectie, ten westen van het paviljoen, is asbestverdacht 
materiaal op het maaiveld aangetroffen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.1. In het 
uitgegraven materiaal uit de proefgaten is visueel geen asbestverdacht waargenomen. 
 
Tabel 5.1: Asbestverdachte waarnemingen 

Locatie Aantal stukjes Aantal gram 

Maaiveld 3 43 

 
 
Tijdens het veldwerk zijn de in tabel 5.2 vermelde waarnemingen aan bodemvreemd materiaal 
gedaan. 
 
Tabel 5.2: Zintuiglijke waarneming bodemvreemd materiaal 

Boring Diepte (m-mv) Zintuiglijke waarneming 

G05 0,50 tot 0,70  uiterst menggranulaat 

G13 0,00 tot 0,05  zwak puinhoudend, sporen glas 

G14 0,00 tot 0,05  sporen puin, sporen glas 

G15 0,00 tot 0,05  zwak puinhoudend, sporen glas 
 Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50% 

 
 

5.2. Uitvoering analyses 

In tabel 5.3 is een overzicht van de uitgevoerde asbestanalyses en bijbehorende motivatie 
weergegeven. 
 
Tabel 5.3: Uitgevoerde analyses asbest 

Locatie Analyse(meng)monster Analyse volgens Motivatie 

Fractie > 20 mm 
Ten westen van 
het paviljoen, aan 
het maaiveld 

MVM1 NEN 5898 
Bepalen aanwezigheid en concentratie 

aan asbest in de visueel zichtbare 
fractie 

Fractie < 20 mm 

G5 GM05 
NEN 5898 

Bepalen aanwezigheid en concentratie 
aan asbest in de visueel niet zichtbare 

fractie 
G13, G14 en G15 GMM13+14+15 

SVM = Gatverzamelmonster, GM = Grondmonster 

 
 
Opgemerkt wordt dat de fractie < 500 µm in dit stadium van het onderzoek kwalitatief is gecontroleerd. 
 
De monstersamenstelling heeft plaatsgevonden op basis van de ligging van de proefgaten. 
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5.3. Analyseresultaten 

Fractie > 20 mm 

In tabel 5.4 is de gewogen concentratie van de fractie > 20 mm weergegeven alsmede welke 
asbestsoorten in hecht- en/of niet-hechtgebonden vorm zijn aangetoond. 
 
Tabel 5.4: Aangetoonde asbestsoorten fractie > 20 mm 

Locatie  Monster Gewogen concentratie 
asbest (mg/kg d.s.) 

Asbestsoort Hechtgebonden 

chr cro amo ja nee 

Maaiveld MVM1 1,29 x   x  
chr = chrysotiel, cro = crocidoliet, amo = amosiet 

 
 
Teruggerekend naar het oppervlakte en uitgaande van de eerste 2 cm kan geconcludeerd worden dat 
1,29 mg/kg ds aan asbest aanwezig is door de fractie > 20 mm, zie bijlage III. Het betreft zwerfasbest 
aan het maaiveld, wat reeds verwijderd is van de onderzoekslocatie.  
 
 

Fractie < 20 mm 

In de fractie < 20 mm is analytisch geen asbest aangetroffen. Opgemerkt wordt dat kwalitatief in de 
fractie < 500 µm geen asbest is aangetoond. 
 
 

Totale concentratie asbest 

Conform de NEN5707 wordt de totale asbestconcentratie voor asbest bepaald door het sommeren 
van de concentratie aan asbest in de visueel waarneembare fractie > 20 mm en de niet 
waarneembare fractie < 20 mm.  
 
Doordat in de grond geen asbestverdacht materiaal (> 20 mm) is aangetroffen kan geconcludeerd 
worden dat in zowel de fractie > 20 mm als < 20 mm geen asbest is aangetroffen.   
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6. RESULTATEN ASFALT 

6.1. Veldwerk en analyses 

Ter plaatse van de aanwezige asfaltverharding (circa 100 m²) is boring 12 geplaatst. Het asfalt heeft 
slechts een dikte van circa 2 cm, waaronder een slakkenfundatie aanwezig is. Door de beperkte 
oppervlakte en dikte was een PAK-maker onderzoek afdoende geweest. Echter gezien de beperkte 
dikte heeft geen PAK-marker onderzoek en constructieopbouw plaats kunnen vinden. Naar aanleiding 
hiervan heeft een PAK in asfalt analyse plaats gevonden.   
 
Opgemerkt wordt dat de asfalt in afwijking op de Regeling bodemkwaliteit niet op overige parameters 
zijn geanalyseerd. De analyse op PAK wordt gehanteerd als tracer. Dit is in overeenstemming met het 
gebruik in de markt. 
 
 

6.2. Analyseresultaten 

In tabel 6.1 zijn de resultaten weergegeven, waarbij aangegeven is of voldaan wordt aan de 
samenstellingswaarden uit de Regeling bodemkwaliteit (75 mg/kg d.s.) en derhalve geschikt zijn voor 
(warm) hergebruik. 
 
Tabel 6.1: Toetsingsresultaten verhardingsonderzoek 

Boorkernnummers 
(mengmonsters) 

Laag (mm) Monster 
codering 

Geschikt voor (warm) 
hergebruik 

Ja Nee 

Asf12 
Gehele laag, 2 cm 

dik 
Asf 12 x  
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7. RESULTATEN FUNDATIE 

7.1. Veldwerk 

Onder het asfalt een fundatielaag aangetroffen. Daarnaast is ter plaatse van boring 7h en 7i een laag 
asfaltgranulaat aangetroffen in de grond. In tabel 7.1 de laagdikte van de fundatielaag alsmede het 
type materiaal weergegeven. 
 
Tabel 7.1: Laagdikte en type fundatie 

Boring Laagdikte (cm) Materiaal 

12 3 cm slakken 

7 h en 7 i circa 5 cm asfaltgranulaat 

 
 

7.2. Uitvoering analyses 

In tabel 7.2 is een overzicht van de uitgevoerde analyses op fundatie en bijbehorende motivatie 
weergegeven.  
 
Tabel 7.2: Uitgevoerde analyses fundatie 

Fundatietype (Meng)- 
monster 

Analyse op Motivatie 

Slakken M107 
Standaard 

pakket, vanadium en 
antimoon 

Bepalen algemene milieuhygiënische kwaliteit en 
hergebruiksmogelijkheden en aanwezigheid 

vanadium en antimoon 

Asfaltgranulaat  MM106 PAK Aantonen aan/afwezigheid PAK 

M = individueel monster, MM = mengmonster 

<1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50%, (vrijwel) volledig >50% 
Het Standaardpakket Landbodem en grond (variant A) bestaat uit de analyses op zware metalen (9 stuks), polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK-10), polychloorbifenylen (PCB-7) en minerale olie (C10-C40). Door middel van dit 
standaardpakket wordt een algemeen beeld van de kwaliteit van het fundatiemateriaal verkregen. 

 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- de slakkenfundatie is tevens aanvullend geanalyseerd op de voor slakken kritische parameters 

antimoon en vanadium; 
- de slakkenfundatie is geanalyseerd op het standaardpakket, ter indicatie van de aanwezige 

kwaliteit. De indicatieve toetsing en analysecertificaat is opgenomen in bijlage III en IV.  
 
 

7.3. Analyseresultaten 

Indicatieve beoordeling verwerkingsmogelijkheden (Bbk), organische parameters 

In tabel 7.3 zijn de resultaten van de toetsing beknopt weergeven en welke parameter(s) als 
maatgevend wordt beschouwd indien een overschrijding van de toetswaarden voor een N(iet) 
vormgegeven bouwstof aanwezig is. 
 
Tabel 7.3: Toetsingsresultaten fundatie 

Fundatietype (Meng)- 
monster 

Voldoet aan toets-
waarden N-bouwstof 

Maatgevende 
parameter(s) 

Ja  Nee  

Slakken M107 X   - 

Asfaltgranulaat  MM106  X*  - 
* betreft alleen een toetsing voor PAK 
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Op basis van een indicatieve toetsing van de organische parameters aan de samenstellingswaarden 
voor een niet vormgegeven bouwstof uit het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat de slakkenfundatie en het 
asfaltgranulaat mogelijk in aanmerking zou komen voor hergebruik (N(iet vormgegeven)-bouwstof of 
IBC(Isoleren, Beheersen, Controleren)-bouwstof). Voor een definitieve vaststelling zou nader 
uitloogonderzoek noodzakelijk zijn. Vanwege de verhoogde aanwezigheid van één of meerdere zware 
metalen wordt dit feitelijk noodzakelijk geacht, wanneer gekozen zou worden voor toepassing middels 
een partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit. Hierbij wordt opgemerkt dat het asfaltgranulaat 
alleen geanalyseerd is op de aanwezigheid van PAK en alleen hiervoor een uitspraak gedaan wordt. 
 
Conform de eisen in het Besluit bodemkwaliteit is hergebruik binnen hetzelfde werk toegestaan 
zonder onderzoek, mits het fundatiemateriaal op dezelfde locatie en functie wordt toegepast. De 
kwaliteit is indicatief voor een eerste indicatie. Bij toepassing buiten het werk dient een formele 
partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit plaats te vinden, wat gezien de zeer beperkte omvang 
niet reëel is. Op basis van onderhavig onderzoek kan het vrijkomende materiaal wel aangeboden 
worden aan een verwerker (grondbank). 
 



HB Adviesbureau  

19HB0009-A1 rap 18 van 19 | Pagina 

8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In het verkennend- en nader grond- en asbest in grondonderzoek Zeeweg 80 te Overveen wordt het 
onderstaande geconcludeerd: 
 
Grond 
Geconcludeerd kan worden dat de grond over het algemeen niet tot licht verontreinigd is met zink, 
lood, minerale olie en/of PAK. Uitgezonderd boorlocatie 7, waar een sterke verontreiniging is 
aangetroffen met PAK en een matige verontreiniging met zink en barium. Naar aanleiding van de 
aangetroffen verontreinigingen zijn aanvullende boringen en analyses uitgevoerd.   
 
Voor de indicatieve verwerkingsmogelijkheden van de grond wordt verwezen naar tabel 4.6. 
 
Verontreinigingssituatie boring 7 
Gesteld kan worden dat de sterke verontreiniging met PAK plaatselijk aanwezig is, er zijn geen sterke 
verontreinigingen aangetroffen met barium en/of zink. De omvang van de sterke verontreiniging met 
PAK is beperkt en bedraagt naar verwachting circa 7 m². De aanwezige laag heeft een dikte van circa 
0,15 m (0,15-0,30). Gesteld kan worden dat circa 1,5 m³ grond sterk verontreinigd is met PAK. De 
aangetroffen sterke verontreiniging betreft dan ook geen geval van ernstige bodemverontreiniging 
(< 25 m²), hierbij uitgaande dat het een verontreiniging is die voor 1987 is ontstaan. Indien ter plaatse 
graafwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden dient de grondlaag apart afgevoerd te worden. 
Voorafgaand dient met het bevoegd gezag kortgesloten te worden hoe hiermee om te gaan. 
Geadviseerd wordt een beknopt plan van aanpak op te laten stellen.  
 
 
Asbest 
Ten westen van het strandpaviljoen is een strook aanwezig waar puinhoudend materiaal is 
aangetroffen aan het maaiveld. Tevens is ter plaatse asbestmateriaal aangetroffen aan het maaiveld 
(MVM1). In de onderliggende grondlaag zijn geen bijmengingen aanwezig. Gesteld kan worden dat 
het zwerfasbest betreft. Teruggerekend naar het oppervlakte en uitgaande van de eerste 2 cm kan 
geconcludeerd worden dat 1,29 mg/kg ds aan asbest aanwezig is door de fractie > 20 mm. Het betreft 
hechtgebonden chrysotiel asbest, wat reeds verwijderd is van de onderzoekslocatie. In de fractie 
< 20 mm is analytisch geen asbest aangetroffen.  
 
 
Ter plaatse van boring 5 is menggranulaat in de grond aanwezig, hierin is visueel geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen in de fractie > 20 mm. In de fractie < 20 mm is analytisch geen 
asbest aangetroffen. 
 
 
Asfalt 
Ter plaatse van de opgang is een klein deel asfaltverharding aanwezig (circa 100 m²). Het asfalt heeft 
een dikte van circa 0,02 meter. Op basis van een PAK in asfalt analyse is het asfalt teervrij en 
geschikt voor (warm)hergebruik. 
 
 
Fundatie 
Onder het asfalt is een slakkenfundatie aanwezig van circa 3 cm. Ter plaatse van de boringen 7h en 
7i is een asfaltgranulaatlaag aanwezig in de grond van circa 5 cm. De slakkenfundatie is geanalyseerd 
op het standaardpakket, vanadium en antimoon. De resultaten zijn opgenomen in bijlage III. Het 
asfaltgranulaat is geanalyseerd op de aanwezigheid van PAK. 
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Op basis van een indicatieve toetsing van de organische parameters aan de samenstellingswaarden 
voor een niet vormgegeven bouwstof uit het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat de slakkenfundatie en het 
asfaltgranulaat mogelijk in aanmerking zou komen voor hergebruik (N(iet vormgegeven)-bouwstof of 
IBC(Isoleren, Beheersen, Controleren)-bouwstof). Voor een definitieve vaststelling zou nader 
uitloogonderzoek noodzakelijk zijn. Vanwege de verhoogde aanwezigheid van één of meerdere zware 
metalen (slakkenlaag) wordt dit feitelijk noodzakelijk geacht, wanneer gekozen zou worden voor 
toepassing middels een partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit. Hierbij wordt opgemerkt dat het 
asfaltgranulaat alleen geanalyseerd is op de aanwezigheid van PAK en alleen hiervoor een uitspraak 
gedaan wordt.  
 
Conform de eisen in het Besluit bodemkwaliteit is hergebruik binnen hetzelfde werk toegestaan 
zonder onderzoek, mits het fundatiemateriaal op dezelfde locatie en functie wordt toegepast. De 
kwaliteit is indicatief voor een eerste indicatie. Bij toepassing buiten het werk dient een formele 
partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit plaats te vinden, wat gezien de zeer beperkte omvang 
niet reëel is. Op basis van onderhavig onderzoek kan het vrijkomende materiaal wel aangeboden 
worden aan een verwerker (grondbank). 
 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- op aangeven van de opdrachtgever inpandig geen boringen zijn geplaatst;  
- in voorliggend onderzoek de kwaliteit van het grondwater niet is onderzocht, gezien de 

grondwaterstand dieper dan 5,0 m-mv aanwezig is; 
- in de nabijheid van de onderzoekslocatie de omgeving verdacht is op niet gesprongen 

explosieven (NGE). Het bevoegd gezag heeft aangegeven dat voorliggende onderzoekslocatie 
niet verdacht is op de aanwezigheid van NGE. De gegevens zijn gebaseerd op de historie van 
bouwen en niet op een historisch onderzoek dat voldoet aan de WSCS-OCE 
(Werkveldspecifieke certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele 
Explosieven); 

- de voor het werk te treffen veiligheidsmaatregelen zijn beschreven in de publicatie CROW400; 
- onderhavig onderzoek niet conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd; 
- de voor het werk te treffen veiligheidsmaatregelen opgenomen dienen te zijn in een Veiligheids- 

en Gezondheidsplan (V&G-plan). 
 
 
Aanbevolen wordt: 
- voorliggend rapport beschikbaar te stellen aan de betrokken partijen; 
- de onderzoeksresultaten in verband met de voorgenomen overdracht (erfpacht) van de locatie 

bij het contract te voegen; 
- met de gemeente af te stemmen of ten behoeve van het aanvragen van een eventuele 

sloopvergunning een asbestinventarisatie benodigd is. Vermoedelijk wordt deze noodzakelijk 
geacht; 

- als men ter plaatse van de sterke grondverontreiniging met PAK (boring 7) 
graafwerkzaamheden zal gaan uitvoeren, contact opgenomen dient te worden met het bevoegd 
gezag voor afstemming. Ter plaatse is geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig 
(< 25 m³). Voorafgaand dient met het bevoegd gezag kortgesloten te worden hoe hiermee om te 
gaan. Geadviseerd wordt een beknopt plan van aanpak op te laten stellen; 

- indien ontgravingswerkzaamheden c.q. afvoer van grond plaatsvindt van meer dan 50 m³ niet-
sterk verontreinigde grond, minimaal 5 werkdagen van tevoren een 'Melding verplaatsing niet-
ernstig verontreinigde grond' ingevolge de Wet Bodembescherming te overleggen aan het 
bevoegd gezag; 

- tijdens de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden alert te zijn op afwijkende 
grondlagen; 

- bij de bouw- en herinrichtingswerkzaamheden rekening te houden met de aangetoonde kwaliteit. 
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01

Datum: 28-01-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

5

braak
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen houtskool, 
neutraalbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruincreme, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

02

Datum: 28-01-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

tegel

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak 
siltig, sporen schelpen, bruincreme, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruincreme, Edelmanboor

03

Datum: 28-01-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

4

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruincreme, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

04

Datum: 28-01-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, 
neutraalblauw, Edelmanboor
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05

Datum: 28-01-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

25

3

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, bruincreme, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak menggranulaat 
houdend, sterk grindhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, bruincreme, Edelmanboor

06

Datum: 28-01-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2

3

4

tegel

Zand, matig fijn, bruincreme, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, sterk grindhoudend, 
sterk schelphoudend, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sporen houtskool, sporen roest, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

07

Datum: 28-01-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2Indicatief

3

4

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruincreme, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, sterk grindhoudend, 
brokken slakken, sporen baksteen, 
neutraalbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruincreme, Edelmanboor

07a

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

3

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
kolengruis, sporen grind, sporen 
slakken, grijsbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, lichtbeige, Edelmanboor
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07b

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, sporen kolengruis, grijsbeige, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, lichtbeige, Edelmanboor

07c

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2

3

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, grijsbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
Edelmanboor

07d

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2

3

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk asfalthoudend, sporen 
grind, grijsbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

07e

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, lichtbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen slakken, sporen 
grind, sporen kolengruis, grijsbeige, 
Edelmanboor
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07f

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2

braak
Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, sporen schelpen, grijsbeige, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

07g

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2

braak
Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, lichtbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

07h

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2

3

4

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

Donkergrijs, Edelmanboor, 
Asfaltgranulaat

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, brokken asfalt, 
bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

07I

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2

3

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, lichtbeige, Edelmanboor

Volledig asfalt, zwart, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor
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08

Datum: 28-01-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2

3

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruincreme, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, sporen baksteen, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruincreme, Edelmanboor

09

Datum: 28-01-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1

klinker
Drilboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, 
neutraalbruin, Edelmanboor

Edelmanboor, Gestaakt op massief 

10

Datum: 28-01-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

2

3

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, lichtbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen glas, neutraalbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruincreme, Edelmanboor

11

Datum: 28-01-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1

3

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, bruincreme, Edelmanboor
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12

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

1
2

3

4

asfalt
Machinale Boring

Volledig slakken, blauwgrijs, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
kolengruis, lichtbeige, Edelmanboor

G05

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00

0,50

1,00

Gm05

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, bruincreme, Schep

Sterk grindhoudend, sterk 
zandhoudend, uiterst menggranulaat 
houdend, matig schelphoudend, 
neutraalbruin, Schep

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, bruincreme, Edelmanboor

G13

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00 braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, matig grindhoudend, 
sporen glas, zwak schelphoudend, 
lichtbeige, Schep

G14

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00 braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, sporen glas, sporen grind, 
lichtbeige, Schep
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G15

Datum: 22-02-2019
Boormeester: René Helmhout

0,00 Gmm13+14+15
braak
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak grindhoudend, 
zwak schelphoudend, sporen glas, 
lichtbeige, Schep



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



Toetsdatum: 5 februari 2019 16:34BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

853451Certificaten

19HB0009-Zeeweg 80 te overveenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M03 07 (15-30)Monsteromschrijving

5873938Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.7% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.186.1%droge stof

Metalen ICP-AES

22134-< 1< 1.5mg/kg dsantimoon (Sb)

920555190@620160mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6>AW(WO)0.760.44mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-133.6mg/kg dskobalt (Co)

19011540>AW(WO)4120mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.140.1mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050>AW(WO)190120mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-2910mg/kg dsnikkel (Ni)

INEV25016580-6723mg/kg dsvanadium (V)

720430140>T(IND)470200mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190>AW(NT)2300460mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.120.12mg/kg dsnaftaleen

1010mg/kg dsfenantreen

3.43.4mg/kg dsanthraceen

1616mg/kg dsfluoranteen

9.29.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

9.79.7mg/kg dschryseen

66mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

88mg/kg dsbenzo(a)pyreen

5.35.3mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

4.64.6mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5>I7272mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 5873938:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M04 05 (50-70)Monsteromschrijving

5873939Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.9% (m/m ds)Organische stof

252.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.987.9%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@8021mg/kg dsbarium (Ba)

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

190102.515-< 7.3< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2512mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050>AW(WO)12077mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-176mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140>AW(WO)15063mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190>AW(IND)34067mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.180.18mg/kg dsfenantreen

0.120.12mg/kg dsanthraceen

0.510.51mg/kg dsfluoranteen

0.320.32mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.430.43mg/kg dschryseen

0.310.31mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.360.36mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.290.29mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.250.25mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5>AW(WO)2.82.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5873939:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM01 01 (0-50) 06 (30-80)Monsteromschrijving

5873940Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@92.192.1%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@10027mg/kg dsbarium (Ba)

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

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

19011540-2713mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4629mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140>AW(WO)15062mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190>AW(IND)20041mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.160.16mg/kg dsfenantreen

0.060.06mg/kg dsanthraceen

0.30.3mg/kg dsfluoranteen

0.160.16mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.20.2mg/kg dschryseen

0.130.13mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.190.19mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.150.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.130.13mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5>AW(WO)1.51.5mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5873940:

Pagina 3 van 5



Pagina 4 van 5

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM02 02 (8-58) 03 (8-58) 04 (0-50) 05 (8-50) 08 (8-50) 09 (8-58) 11 (0-50)Monsteromschrijving

5873941Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.4% (m/m ds)Organische stof

251.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@93.293.2%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/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) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-155mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6929mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

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

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.130.13mg/kg dsfluoranteen

0.050.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.070.07mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.520.52mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5873941:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM05 01 (130-150) 02 (120-170) 03 (70-120) 08 (80-130) 10 (70-100)Monsteromschrijving

5873942Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@93.393.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/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) (niet vluchtig)

53029050-2214mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8134mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

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

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5873942:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaarde>I

> Achtergrondwaarde (Niet toepasbaar)>AW(NT)

> Achtergrondwaarde (Industrie)>AW(IND)

> Achtergrondwaarde (Wonen)>AW(WO)

> Tussenwaarde (Industrie)>T(IND)

<= Achtergrondwaarde-

Voor deze parameters is geen interventiewaarde opgesteld. De weergegeven waarde betreft de INEV-waarde.
Hieraan wordt NIET getoetst

INEV
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T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

855486Certificaten

19HB0009-Zeeweg 80 te overveenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M06 07 (30-80)Monsteromschrijving

5879111Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.3% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@94.794.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5879111:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 4 maart 2019 13:18BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

862205Certificaten

19HB0009-Zeeweg 80 te overveenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M100 07a (8-55)Monsteromschrijving

5895701Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.7% (m/m ds)Organische stof

251.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@95.595.5%droge stof

Metalen ICP-AES

22134-< 1< 1.5mg/kg dsantimoon (Sb)

920555190@17043mg/kg dsbarium (Ba)

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

INEV25016580-< 20< 10mg/kg dsvanadium (V)

720430140>AW(IND)240100mg/kg dszink (Zn)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.140.14mg/kg dsfenantreen

0.060.06mg/kg dsanthraceen

0.360.36mg/kg dsfluoranteen

0.130.13mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.210.21mg/kg dschryseen

0.140.14mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.180.18mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.170.17mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.160.16mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5>AW(WO)1.61.6mg/kg dssom PAK (10)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5895701:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M101 07b (8-50)Monsteromschrijving

5895702Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@95.095%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@540140mg/kg dsbarium (Ba)

720430140>T(IND)430190mg/kg dszink (Zn)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.190.19mg/kg dsfluoranteen

0.110.11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.150.15mg/kg dschryseen

0.10.1mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.150.15mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.130.13mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.090.09mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.01mg/kg dssom PAK (10)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5895702:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M102 07c (8-20)Monsteromschrijving

5895703Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.4% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@96.696.6%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

720430140-11045mg/kg dszink (Zn)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.080.08mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.400.4mg/kg dssom PAK (10)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5895703:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M103 07d (8-15)Monsteromschrijving

5895704Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.3% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@95.795.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.060.06mg/kg dsfluoranteen

0.050.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.070.07mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.050.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.440.44mg/kg dssom PAK (10)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5895704:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M104 07e (50-100)Monsteromschrijving

5895705Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.6% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@94.094%droge stof

Metalen ICP-AES

22134-< 1< 1.5mg/kg dsantimoon (Sb)

920555190@12030mg/kg dsbarium (Ba)

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

INEV25016580-< 20< 10mg/kg dsvanadium (V)

720430140-7632mg/kg dszink (Zn)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5895705:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M105 07h (25-40)Monsteromschrijving

5895706Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.7% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@94.494.4%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@21054mg/kg dsbarium (Ba)

720430140>AW(IND)330140mg/kg dszink (Zn)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.110.11mg/kg dsnaftaleen

3.43.4mg/kg dsfenantreen

1.21.2mg/kg dsanthraceen

5.55.5mg/kg dsfluoranteen

33mg/kg dsbenzo(a)antraceen

3.43.4mg/kg dschryseen

2.22.2mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

3.23.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

2.42.4mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

2.12.1mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5>T(IND)2727mg/kg dssom PAK (10)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5895706:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Achtergrondwaarde (Industrie)>AW(IND)

> Achtergrondwaarde (Wonen)>AW(WO)

> Tussenwaarde (Industrie)>T(IND)

<= Achtergrondwaarde-

Voor deze parameters is geen interventiewaarde opgesteld. De weergegeven waarde betreft de INEV-waarde.
Hieraan wordt NIET getoetst

INEV
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Toetsdatum: 10 maart 2019 20:49BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

863364Certificaten

19HB0009-Zeeweg 80 te overveenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M107 12 (2-10)Monsteromschrijving

5898549Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@93.493.4%droge stof

Metalen ICP-AES

22134-1< 2mg/kg dsantimoon (Sb)

920555190@620160mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.42< 0.35mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 4.9< 2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2512mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5>AW(WO)2.52.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-207mg/kg dsnikkel (Ni)

INEV25016580>T(NT)110003900mg/kg dsvanadium (V)

720430140-8335mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

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

Polycyclische koolwaterstoffen

0.10< 0.15mg/kg dsnaftaleen

0.10< 0.15mg/kg dsfenantreen

0.10< 0.15mg/kg dsanthraceen

0.10< 0.15mg/kg dsfluoranteen

0.10< 0.15mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.10< 0.15mg/kg dschryseen

0.10< 0.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.10< 0.15mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.10< 0.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.10< 0.15mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.01mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5898549:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Achtergrondwaarde (Wonen)>AW(WO)

> Tussenwaarde (Niet toepasbaar)>T(NT)

<= Achtergrondwaarde-

Voor deze parameters is geen interventiewaarde opgesteld. De weergegeven waarde betreft de INEV-waarde.
Hieraan wordt NIET getoetst

INEV

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H
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BIJLAGE III: TOETSINGSTABEL ASBEST

Tabel 1a: Bepaling gewogen concentratie fractie > 20 mm (mg/kg d.s.)
Locatie monster lengte 

(meter)

breedte 

(meter)

dikte 

(meter)

volume 

(m³)

soortelijk 

gewicht 

(kg/m³)

gewicht 

(kg)

droge 

stof (%)

gewicht 

droog (kg)

inspectie 

efficientie 

[%]

gewicht 

asbest-vezels 

chrysotiel 

(mg)

gewicht 

asbest-

vezels 

overig (mg)

gewogen 

conctratie# asbest 

>20 mm

Maaiveld * MVM1 30,00 4,00 0,02 2,40 1.800 4.320 95,6 4130 90 4.800 0 1,29

* : bij de breedte is de oppervlakte ingevuld die representatief wordt gesteld voor het visueel geïnspecteerde oppervlakte

# : gewogen concentratie (mg/kg d.s.) = concentratie chrysotielasbest + 10x concentratie overige asbestsoorten



HB Adviesbureau bv
T.a.v. mevrouw J. Visscher
Comeniusstraat 7
1817MS ALKMAAR

Uw kenmerk : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Ons kenmerk : Project 853451
Validatieref. : 853451_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NOVY-ALGE-VBNJ-MXXF
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 4 februari 2019

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 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 86,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S antimoon (Sb) mg/kg ds < 1,5
S barium (Ba) mg/kg ds 160
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,44
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,6
S koper (Cu) mg/kg ds 20
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,10
S lood (Pb) mg/kg ds 120
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 10
S vanadium (V) mg/kg ds 23
S zink (Zn) mg/kg ds 200

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 460

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,12
S fenantreen mg/kg ds 10
S anthraceen mg/kg ds 3,4
S fluoranteen mg/kg ds 16
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 9,2
S chryseen mg/kg ds 9,7
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 6,0
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 8,0
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 5,3
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 4,6

S som PAK (10) mg/kg ds 72

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 1 van 4

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

Project code : 853451
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
5873938 = M03 07 (15-30)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 30/01/2019
Startdatum : 30/01/2019
Monstercode : 5873938
Matrix : 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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NOVY-ALGE-VBNJ-MXXF Ref.: 853451_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 87,9 92,1 93,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,9 1,5 0,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,1 < 1 1,1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 21 27 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 12 13 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 77 29 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 6 5
S zink (Zn) mg/kg ds 63 62 29

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 67 41 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,18 0,16 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,12 0,06 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,51 0,30 0,13
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,32 0,16 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,43 0,20 0,07
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,31 0,13 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,36 0,19 0,06
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,29 0,15 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,25 0,13 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 2,8 1,5 0,52

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 2 van 4

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

Project code : 853451
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
5873939 = M04 05 (50-70)
5873940 = MM01 01 (0-50) 06 (30-80)
5873941 = MM02 02 (8-58) 03 (8-58) 04 (0-50) 05 (8-50) 08 (8-50) 09 (8-58) 11 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019
Startdatum : 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019
Monstercode : 5873939 5873940 5873941
Matrix : Grond 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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NOVY-ALGE-VBNJ-MXXF Ref.: 853451_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 93,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 14
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 34

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 3 van 4

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

Project code : 853451
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
5873942 = MM05 01 (130-150) 02 (120-170) 03 (70-120) 08 (80-130) 10 (70-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 30/01/2019
Startdatum : 30/01/2019
Monstercode : 5873942
Matrix : 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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NOVY-ALGE-VBNJ-MXXF Ref.: 853451_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 4 van 4

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

Project code : 853451
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: NOVY-ALGE-VBNJ-MXXF Ref.: 853451_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5873938
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Uw referentie : M03 07 (15-30)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 54 %
3) fractie C29 - C35 24 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 460 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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: NOVY-ALGE-VBNJ-MXXF Ref.: 853451_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5873939
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Uw referentie : M04 05 (50-70)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 31 %
3) fractie C29 - C35 39 %
4) fractie C35 -< C40 28 %

minerale olie gehalte: 67 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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: NOVY-ALGE-VBNJ-MXXF Ref.: 853451_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5873940
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Uw referentie : MM01 01 (0-50) 06 (30-80)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 31 %
3) fractie C29 - C35 37 %
4) fractie C35 -< C40 29 %

minerale olie gehalte: 41 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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: NOVY-ALGE-VBNJ-MXXF Ref.: 853451_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5873941
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Uw referentie : MM02 02 (8-58) 03 (8-58) 04 (0-50) 05 (8-50) 08 (8-50) 09 (8-58) 11 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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: NOVY-ALGE-VBNJ-MXXF Ref.: 853451_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5873942
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Uw referentie : MM05 01 (130-150) 02 (120-170) 03 (70-120) 08 (80-130) 10 (70-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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: NOVY-ALGE-VBNJ-MXXF Ref.: 853451_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5873938 M03 07 (15-30) 07 0.15-0.3 3120984AA

5873939 M04 05 (50-70) 05 0.5-0.7 0297520BB

5873940 MM01 01 (0-50) 06 (30-80) 01 0-0.5 3121074AA
06 0.3-0.8 3121013AA

5873941 MM02 02 (8-58) 03 (8-58) 04 (0-50) 05 (8-50) 08 (8-50)
09 (8-58) 11 (0-50)

02 0.08-0.58 3121024AA
03 0.08-0.58 3121023AA
04 0-0.5 3120898AA
05 0.08-0.5 3120894AA
08 0.08-0.5 3120889AA
09 0.08-0.58 3121072AA
11 0-0.5 3120884AA

5873942 MM05 01 (130-150) 02 (120-170) 03 (70-120) 08
(80-130) 10 (70-100)

01 1.3-1.5 3121076AA
02 1.2-1.7 3121012AA
03 0.7-1.2 3121020AA
08 0.8-1.3 3121063AA
10 0.7-1 3121062AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 853451
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: NOVY-ALGE-VBNJ-MXXF Ref.: 853451_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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : 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
Antimoon (Sb) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Vanadium (V) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 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 : 853451
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: NOVY-ALGE-VBNJ-MXXF Ref.: 853451_certificaat_v1



HB Adviesbureau bv
T.a.v. mevrouw J. Visscher
Comeniusstraat 7
1817MS ALKMAAR

Uw kenmerk : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Ons kenmerk : Project 855486
Validatieref. : 855486_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WLWU-JRTD-CFJN-BXVH
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 februari 2019

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 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 94,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S zink (Zn) mg/kg ds < 20

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Tabel 1 van 2

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

Project code : 855486
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
5879111 = M06 07 (30-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 05/02/2019
Startdatum : 05/02/2019
Monstercode : 5879111
Matrix : 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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WLWU-JRTD-CFJN-BXVH Ref.: 855486_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 : 855486
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: WLWU-JRTD-CFJN-BXVH Ref.: 855486_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5879111 M06 07 (30-80) 07 0.3-0.8 3121018AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 855486
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: WLWU-JRTD-CFJN-BXVH Ref.: 855486_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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : 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 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 855486
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: WLWU-JRTD-CFJN-BXVH Ref.: 855486_certificaat_v1



HB Adviesbureau bv
T.a.v. mevrouw J. Visscher
Comeniusstraat 7
1817MS ALKMAAR

Uw kenmerk : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Ons kenmerk : Project 862205
Validatieref. : 862205_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SMXR-RRLW-ETNF-PGJT
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 maart 2019

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 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 95,5 94,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,7 0,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,2 < 1

Anorganische parameters - metalen
S antimoon (Sb) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S barium (Ba) mg/kg ds 43 30
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S vanadium (V) mg/kg ds < 10 < 10
S zink (Zn) mg/kg ds 100 32

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,14 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,36 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,13 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,21 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,14 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,18 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,17 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,16 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,6 0,35

Tabel 1 van 4

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

Project code : 862205
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
5895701 = M100 07a (8-55)
5895705 = M104 07e (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2019 22/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/02/2019 25/02/2019
Startdatum : 25/02/2019 25/02/2019
Monstercode : 5895701 5895705
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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SMXR-RRLW-ETNF-PGJT Ref.: 862205_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 95,0 96,6 95,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,8 0,4 0,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 140 < 20 < 20
S zink (Zn) mg/kg ds 190 45 < 20

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,19 0,08 0,06
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,11 < 0,05 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,15 < 0,05 0,07
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,10 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15 < 0,05 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,13 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,09 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 0,40 0,44

Tabel 2 van 4

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

Project code : 862205
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
5895702 = M101 07b (8-50)
5895703 = M102 07c (8-20)
5895704 = M103 07d (8-15)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019
Startdatum : 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019
Monstercode : 5895702 5895703 5895704
Matrix : Grond 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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SMXR-RRLW-ETNF-PGJT Ref.: 862205_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 94,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 54
S zink (Zn) mg/kg ds 140

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,11
S fenantreen mg/kg ds 3,4
S anthraceen mg/kg ds 1,2
S fluoranteen mg/kg ds 5,5
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 3,0
S chryseen mg/kg ds 3,4
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 2,2
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 3,2
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 2,4
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 2,1

S som PAK (10) mg/kg ds 27

Tabel 3 van 4

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

Project code : 862205
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
5895706 = M105 07h (25-40)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/02/2019
Startdatum : 25/02/2019
Monstercode : 5895706
Matrix : 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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SMXR-RRLW-ETNF-PGJT Ref.: 862205_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 4 van 4

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

Project code : 862205
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: SMXR-RRLW-ETNF-PGJT Ref.: 862205_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5895701 M100 07a (8-55) 07a 0.08-0.55 3206393AA

5895705 M104 07e (50-100) 07e 0.5-1 3205818AA

5895702 M101 07b (8-50) 07b 0.08-0.5 3205922AA

5895703 M102 07c (8-20) 07c 0.08-0.2 3206397AA

5895704 M103 07d (8-15) 07d 0.08-0.15 3206403AA

5895706 M105 07h (25-40) 07h 0.25-0.4 3206399AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 862205
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: SMXR-RRLW-ETNF-PGJT Ref.: 862205_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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : 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
Antimoon (Sb) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Vanadium (V) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 862205
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: SMXR-RRLW-ETNF-PGJT Ref.: 862205_certificaat_v1



HB Adviesbureau bv
T.a.v. mevrouw J. Visscher
Comeniusstraat 7
1817MS ALKMAAR

Uw kenmerk : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Ons kenmerk : Project 862206
Validatieref. : 862206_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QWCL-BAMK-AHCR-HLEF
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 1 maart 2019

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 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
droge stof % 96,0

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

naftaleen mg/kg ds 0,37
fenantreen mg/kg ds 0,79
anthraceen mg/kg ds 0,22
fluoranteen mg/kg ds 1,3
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,76
chryseen mg/kg ds 1,2
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,47
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,70
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,60
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,42

som PAK (10) mg/kg ds 6,8

Tabel 1 van 2

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

Project code : 862206
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
5895707 = MM106 07h (20-25) 07I (40-45)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/02/2019
Startdatum : 25/02/2019
Monstercode : 5895707
Matrix : Puin

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).
Opdrachtverificatiecode: QWCL-BAMK-AHCR-HLEF Ref.: 862206_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 : 862206
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: QWCL-BAMK-AHCR-HLEF Ref.: 862206_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5895707 MM106 07h (20-25) 07I (40-45) 07h 0.2-0.25 0337425BB
07I 0.4-0.45 0127679DI

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 862206
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: QWCL-BAMK-AHCR-HLEF Ref.: 862206_certificaat_v1



HB Adviesbureau bv
T.a.v. mevrouw J. Visscher
Comeniusstraat 7
1817MS ALKMAAR

Uw kenmerk : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Ons kenmerk : Project 863364
Validatieref. : 863364_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PWHX-GKDT-XNWM-NJDH
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 5 maart 2019

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 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
droge stof % 93,4

Anorganische parameters - metalen
antimoon (Sb) mg/kg ds < 2
barium (Ba) mg/kg ds 160
cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35
kobalt (Co) mg/kg ds < 2,0
koper (Cu) mg/kg ds 12
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05
lood (Pb) mg/kg ds < 10
molybdeen (Mo) mg/kg ds 2,5
nikkel (Ni) mg/kg ds 7
vanadium (V) mg/kg ds 3900
zink (Zn) mg/kg ds 35

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

naftaleen mg/kg ds < 0,15
fenantreen mg/kg ds < 0,15
anthraceen mg/kg ds < 0,15
fluoranteen mg/kg ds < 0,15
benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15
chryseen mg/kg ds < 0,15
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15
benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15

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

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:

PCB -28 mg/kg ds < 0,001
PCB -52 mg/kg ds < 0,001
PCB -101 mg/kg ds < 0,001
PCB -118 mg/kg ds < 0,001
PCB -138 mg/kg ds < 0,001
PCB -153 mg/kg ds < 0,001
PCB -180 mg/kg ds < 0,001

som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 1 van 2

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

Project code : 863364
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
5898549 = M107 12 (2-10)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 28/02/2019
Startdatum : 28/02/2019
Monstercode : 5898549
Matrix : Puin

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).
Opdrachtverificatiecode: PWHX-GKDT-XNWM-NJDH Ref.: 863364_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 : 863364
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: PWHX-GKDT-XNWM-NJDH Ref.: 863364_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5898549
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Uw referentie : M107 12 (2-10)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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: PWHX-GKDT-XNWM-NJDH Ref.: 863364_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5898549 M107 12 (2-10) 12 0.02-0.1 0297567BB

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 863364
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: PWHX-GKDT-XNWM-NJDH Ref.: 863364_certificaat_v1



HB Adviesbureau bv
T.a.v. mevrouw J. Visscher
Comeniusstraat 7
1817MS ALKMAAR

Uw kenmerk : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Ons kenmerk : Project 862209
Validatieref. : 862209_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BUEW-LECC-FLCG-NHRU
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 5 maart 2019

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 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 1
cryogeen malen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg < 2,5
Q fenantreen mg/kg < 2,5
Q anthraceen mg/kg < 2,5
Q fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)antraceen mg/kg < 2,5
Q chryseen mg/kg < 2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg < 2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg < 2,5
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 2,5

som PAK (10) mg/kg 18

Tabel 1 van 2

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

Project code : 862209
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
5895711 = asf12 12 (0-2)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/02/2019
Startdatum : 25/02/2019
Monstercode : 5895711
Matrix : Wegenmat.

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).
Opdrachtverificatiecode: BUEW-LECC-FLCG-NHRU Ref.: 862209_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Som PAK asfalt
Indien het gehalte kleiner is dan de rapportagegrens kan een gehalte tot die rapportagegrens aanwezig zijn. De maximale
"som PAK" bedraagt de gerapporteerde gehalten vermeerderd met de som van de individuele rapportagegrenzen.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 862209
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: BUEW-LECC-FLCG-NHRU Ref.: 862209_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5895711 asf12 12 (0-2) 12 0-0.02 0127680DI

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 862209
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: BUEW-LECC-FLCG-NHRU Ref.: 862209_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

PAKs : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 862209
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: BUEW-LECC-FLCG-NHRU Ref.: 862209_certificaat_v1



HB Adviesbureau bv
T.a.v. mevrouw J. Visscher
Comeniusstraat 7
1817MS ALKMAAR

Uw kenmerk : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Ons kenmerk : Project 862208
Validatieref. : 862208_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : TWMI-BDAT-TZIZ-CPCC
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 27 februari 2019

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 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 5895710
Uw referentie : MVM1 Mvm1 (0-1)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2019

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : P.P.
Datum geanalyseerd : 25-02-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 43,2 g
Droge massa aangeleverde monster : 38,2 g
Percentage droogrest : 88,43 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 38,2 hecht chrysotiel 10-15 3 4775,0 0,0

Totaal 38,2 3 4775,0 0,0
Ondergrens 3820 0
Bovengrens 5730 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 4800 0,0 4800
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 4800 0,0

Totaal massa asbest: 4800 mg

Tabel 1 van 2

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

Project code : 862208
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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).
Opdrachtverificatiecode: TWMI-BDAT-TZIZ-CPCC Ref.: 862208_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 862208
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: TWMI-BDAT-TZIZ-CPCC Ref.: 862208_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5895710 MVM1 Mvm1 (0-1) Mvm1 0-0.01 0083735AK

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 862208
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: TWMI-BDAT-TZIZ-CPCC Ref.: 862208_certificaat_v1



HB Adviesbureau bv
T.a.v. mevrouw J. Visscher
Comeniusstraat 7
1817MS ALKMAAR

Uw kenmerk : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Ons kenmerk : Project 862207
Validatieref. : 862207_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : XIHZ-GFUJ-MJIQ-EMUG
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 27 februari 2019

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 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 5895708
Uw referentie : GM05 G05 (50-70)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 27-02-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 27750 g
Droge massa aangeleverde monster : 25502 g
Percentage droogrest : 91,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 23021,5 91,5 17,8 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 237,4 0,9 85,3 35,93 0 0,0
1-2 mm 531,7 2,1 259,7 48,84 0 0,0
2-4 mm 472,3 1,9 472,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 633,3 2,5 633,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 256,8 1,0 256,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 25153,0 100,0 1725,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,2 0,0 0,1 <0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

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

Project code : 862207
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XIHZ-GFUJ-MJIQ-EMUG Ref.: 862207_certificaat_v1



Monstercode : 5895709
Uw referentie : GMM13+14+15 G15 (0-5)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 27-02-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14360 g
Droge massa aangeleverde monster : 13728 g
Percentage droogrest : 95,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12285,1 91,7 7,2 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 203,4 1,5 58,7 28,86 0 0,0
1-2 mm 164,8 1,2 53,0 32,16 0 0,0
2-4 mm 178,3 1,3 178,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 246,6 1,8 246,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 315,4 2,4 315,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13393,6 100,0 859,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,4 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

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

Project code : 862207
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XIHZ-GFUJ-MJIQ-EMUG Ref.: 862207_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Project code : 862207
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: XIHZ-GFUJ-MJIQ-EMUG Ref.: 862207_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5895708 GM05 G05 (50-70) G05 0.5-0.7 1509809MG
G05 0.5-0.7 1509810MG

5895709 GMM13+14+15 G15 (0-5) GMM13+14+15 G15
(0-5)

1509808MG

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 862207
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: XIHZ-GFUJ-MJIQ-EMUG Ref.: 862207_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.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 862207
Project omschrijving : 19HB0009-Zeeweg 80 te overveen
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

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

Opdrachtverificatiecode: XIHZ-GFUJ-MJIQ-EMUG Ref.: 862207_certificaat_v1
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Bijlage V: Toetsingskader Wet bodembescherming 
 
Beoordelingskader 
 
De analyseresultaten worden getoetst volgens het toetsingskader van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Circulaire 
bodemsanering 2013; Staatscourant 2013-16675, d.d. 27 juni 2013). Deze toetsingswaarden dienen voor de beoordeling van 
de chemische kwaliteit van grond en grondwater, te weten:  
 
<AW-waarde en S-waarde : betreft de milieukwaliteit, waarbij risico’s voor de mens en 
(niet verontreinigd)  het milieu verwaarloosbaar danwel niet aanwezig zijn.  
 
>AW-waarde en S-waarde : geeft aan wanneer de milieukwaliteit, waarbij risico’s voor 
(licht verontreinigd)  de mens en het milieu verwaarloosbaar zijn, wordt overschreden.  
 
>T-waarde : deze tussenwaarde heeft geen formele status in de Circulaire bodemsanering 2013 
(matig verontreinigd)  maar wordt gebruikt als prioriteitsstelling en/of als toetsingskader voor de noodzaak van  
  het verrichten van een nader onderzoek naar de mate en omvang van een  
    aangetoonde verontreiniging. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in 
    beginsel nader onderzoek behoort te worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van 
    ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grond betreft dit het rekenkundig  
    gemiddelde van de AW-waarde en de I-waarde van een verontreinigende stof. Voor 
    grondwater betreft dit het rekenkundig gemiddelde van de S-waarde en de I-waarde 
van     een verontreinigende stof.  
 
>I-waarde : deze waarde geldt als criterium ter bepaling van het 
(sterk verontreinigd)  vaststellen of sprake is van een geval van ernstige   
  bodemverontreiniging. Indien deze waarde wordt over-   
  schreden mist de bodem in belangrijke mate functionele    
  eigenschappen die essentieel zijn voor mens, plant of dier 
    en is in principe sprake van een saneringsnoodzaak. 
 
In de I-waarde is geïntegreerd: 
- mate van verontreiniging; 
- mogelijke effecten voor mens en milieu; 
- mate en mogelijkheid tot verspreiding van of contact met de verontreiniging. 
 
Indien een I-waarde wordt aangetoond, is het formeel gezien noodzakelijk om in een vervolgonderzoek vast te leggen of sprake 
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Geval van ernstige 
bodemverontreiniging : meer dan 25 m³ grond en/of 100 m³ grondwater (bodemvolume)  boven de  
   I-waarde. 
 
Indien een geval van ernstige bodemverontreiniging wordt aangetoond dient de spoedeisendheid van een eventuele sanering 
vastgelegd te worden. 
 
Spoedeisend geval van ernstige 
bodemverontreiniging : een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarbij actuele humane, ecologische  
    en/of verspreiding risico’s aanwezig zijn, zodat een spoedige sanering noodzakelijk  
   is. Opgemerkt wordt dat een bodemverontreiniging, welke na 1 januari 1987  
   veroorzaakt is door menselijke handelingen c.q. tekortkomingen in de preventie  
   ervan (ongeacht of hierbij een I-waarde wordt overschreden) als een spoedeisend  
    geval wordt gezien (zorgplicht). 
 

Bepalen toetsingswaarden 
 
De toetsing aan de AW- en I-waarden voor de meeste metalen in de grond is afhankelijk van het gehalte aan lutum en/of 
organische stof.  
 
De waarden voor organische verbindingen in de grond is afhankelijk van het gehalte aan organische stof. Bij organische 
verbindingen geldt een maximumwaarde voor het gehalte aan organische stof van 30% en een minimumwaarde van 2%, met 
dien verstande dat bij de berekening van PAK-totaal (10) 10% wordt aangehouden in plaats van 2%. 
 
Opgemerkt wordt dat de detectielimiet van een analysemethode voor bepaalde verontreinigingen bepalend kan zijn voor de 
toetsing. 
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Beoordelingskader asbest in grond 
 
Als beoordelingskader van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de onderstaande regelgeving. 
 
* Wet bodembescherming  
Vanaf 3 maart 2004 (Beleidsbrief asbest; Tweede Kamer 2004; 28663 en 28199, nr. 15) is een definitieve I-waarde/ 
restconcentratienorm voor asbest in grond vastgesteld. De I-waarde/ restconcentratienorm is vastgesteld op 100 mg/kg ds, 
betreffende een sommatie van hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest(vezels) waarbij voor chrysotielasbest een factor 1 
geldt en voor overige asbestsoorten een factor 10.  
 
De I-waarde betreft de waarde waarboven de bodem in belangrijke mate functionele eigenschappen mist die essentieel zijn 
voor de mens. De restconcentratienorm betreft de waarde waarboven de grond niet geschikt is voor hergebruik. 
 
Vanaf 27 juni 2013 is de Circulaire Bodemsanering 2013 van kracht. In de circulaire is het “Milieuhygiënisch saneringscriterium 
Bodem, protocol Asbest” opgenomen. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor asbest de 
gemiddelde gewogen concentratie gelegen is boven de I-waarde. De omvang van de aangetoonde verontreiniging is voor de 
beoordeling niet relevant. Voorwaarde is dat sprake is van een historische verontreiniging, ontstaan voor 1993. 
 
Indien een geval van ernstige bodemverontreiniging wordt aangetoond dan dient de spoedeisendheid van een eventuele 
sanering vastgelegd te worden volgens “Milieuhygiënisch saneringscriterium Bodem, protocol Asbest”. Een spoedeisend geval 
van bodemverontreiniging is een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarbij onaanvaardbare humane risico’s aanwezig 
zijn, zodat een spoedige sanering noodzakelijk is.  

 



HB Adviesbureau    

 
 

Bijlage VI toetskader BRB rap Milieu  1 van 1 | Pagina 

Bijlage VI: Toetsingskader Besluit en Regeling bodemkwaliteit 
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de indicatieve verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende grond zijn de 
beschikbare analyseresultaten indicatief getoetst volgens het vigerende Besluit- en Regeling bodemkwaliteit. 
 
De Achtergrond(AW2000)waarden en de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen Wonen en Industrie zijn 
weergegeven in tabel 1 van bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. De maximale waarden voor de grond zijn voor bepaalde 
verontreinigingen afhankelijk van het bodemtype. De detectielimiet van een analysemethode kan voor bepaalde 
verontreinigingen bepalend zijn voor de vaststelling van de AW-waarde. In het onderstaande overzicht worden een drietal 
toetsingswaarden genoemd, als toetsingskader voor de beoordeling van de chemische kwaliteit van grond als bouwstof binnen 
het kader van het Besluit bodemkwaliteit, te weten:  
 
 
Achtergrondwaarden (AW2000) Bij (gecorrigeerde) concentraties lager dan deze AW-waarden voor te onderzoeken  
  (kritische) stoffen, is er aanleiding het materiaal onder de klasse “Landbouw en natuur”  

 in te delen. Hierbij worden geacht geen risico’s aanwezig te zijn indien er sprake is van 
 veel bodemcontact en gewasconsumptie en een hoge bescherming van het 
ecosysteem.  

 
Maximale waarde Wonen  Bij (gecorrigeerde) concentraties lager dan deze maximale waarden voor te 

onderzoeken (kritische) stoffen, is er aanleiding het materiaal onder de klasse “Wonen” 
in te delen.  

  Hierbij worden geacht geen risico’s aanwezig te zijn indien er  sprake is van veel  
  bodemcontact en enige gewasconsumptie en een gemiddelde bescherming van het  
  ecosysteem.  
 
Maximale waarde Industrie  Bij (gecorrigeerde) concentraties lager dan deze maximale waarden voor te 

onderzoeken (kritische) stoffen, is er aanleiding het materiaal onder de klasse 
“Industrie” in te delen.  

  Hierbij worden geacht geen risico’s aanwezig te zijn indien er sprake is van weinig  
bodemcontact en geen gewasconsumptie en een matige bescherming van het 
ecosysteem. 

 
Bij overschrijding van de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Industrie en onderschrijding van het 
saneringscriterium bestaan er mogelijkheden binnen een gebiedsspecifiek kader voor hergebruik van grond. Het 
gebiedsspecifiek kader dient formeel vastgesteld te zijn door het college van Burgemeester & Wethouders  van de betreffende 
gemeente.  
 
Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt binnen het generieke kader gebruik gemaakt van de volgende 
terminologie. Bij toetsing dient rekening te worden gehouden met een toegestane overschrijding van de maximale waarden voor 
een beperkt aantal parameters* en lokale afwijkingen ten gevolge van gebiedsspecifiek beleid. 
 
 
Klasse Landbouw en Natuur  Alle (gecorrigeerde) concentraties aan van toepassing zijnde (kritische) stoffen lager 

dan of gelijk aan de achtergrondwaarden (AW2000). 
 Of (gecorrigeerde) concentraties voor maximaal één of meer aan van toepassing zijnde 

(kritische) stoffen* lager dan twee maal de achtergrondwaarde voor grond. Voorwaarde 
is verder dat de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Wonen niet wordt 
overschreden. Deze grond wordt gelijkgesteld aan klasse Landbouw en Natuur en mag 
als zodanig worden toegepast. 

 
Klasse Wonen   Alle (gecorrigeerde) concentraties aan van toepassing zijnde (kritische) stoffen lager 

dan of gelijk aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Wonen. 
 Of (gecorrigeerde) concentraties voor maximaal twee of meer aan van toepassing zijnde 

(kritische) stoffen* lager dan de sommatie van de achtergrondwaarde en de maximale 
waarde voor de bodemfunctieklasse Wonen. Voorwaarde is verder dat de maximale 
waarden voor de bodemfunctieklasse Industrie niet wordt overschreden. Deze grond 
wordt gelijkgesteld aan klasse Wonen en mag als zodanig worden toegepast. 

 
Klasse Industrie  Alle (gecorrigeerde) concentraties aan van toepassing zijnde (kritische) stoffen lager 

dan of gelijk aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Industrie. 
  
Niet (her)bruikbare grond  Eén of meer (gecorrigeerde) concentratie(s) aan van toepassing zijnde (kritische) 

stoffen hoger dan de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse Industrie.  
 
*  Afhankelijk van het aantal onderzochte parameters 
 
Bij de bepaling van de gemiddelde concentraties wordt opgemerkt dat wanneer geen sprake is van een overschrijding van de 
detectiegrenzen, conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit, ter indicatie formeel gerekend wordt met een factor 0,7 
maal de detectiegrenzen. 
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Welke informatie vindt u in dit rapport

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 Beemster,
Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer,
Noordwijkerhout,  Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort. Indien er van het
perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken, Besluiten (Wet bodembescherming) of ondergrondse tanks
in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan. 
 
De informatie kan onder anderen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van een perceel, taxaties en de uitvoering van
bodemonderzoek. Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN
5707(verkennend asbestonderzoek) en de norm NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek) in een straal van 25 meter
rondom de onderzoekslocatie alle milieu-informatie worden verzameld. Hieronder volgt een toelichting op de beschikbare
informatie. Heeft u vragen over dit rapport of behoefte aan een advies, dan kunt u bellen met één van de milieuadviseurs
bodem van de Omgevingsdienst. U kunt ook mailen naar: info@odijmond.nl. 
 
Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten 
De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de Omgevingsdienst bekend zijn. Dit
hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over onderzoeken
die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of in het kader van de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek
op bedrijfsterreinen). Het is namelijk niet verplicht deze onderzoeken naar de gemeente te sturen. Wij beschikken wel
over onderzoeken in het kader van de vergunning tot bouw, de milieuvergunning, bestemmingswijzigingen en de Wet
bodembescherming (Wbb). 
Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder onderzoek of
een bodemsanering. 
 
Locaties Wet bodembescherming (Wbb) 
In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreinigingen
aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wet bodembescherming (op termijn) gesaneerd
worden, als er spraak is van onaanvaardbare risico's. 
 
Ondergrondse tanks bij particulieren 
Het tankenbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst is
niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een
registratieplicht bestond niet. Van bovengrondse tanks bij particulieren zijn geen gegevens beschikbaar. 
Een ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze
gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging met
olieproducten. 
 
Historisch bodembestand (Hbb) 
In het Historisch Basisbestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en vergunningsgegevens
blijkt dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden Bodembedreigende activiteiten hoeven
niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt wel iets over de kans dat
bodemverontreiniging is opgetreden. 
Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de bodem daadwerkelijk verontreinigd is. 
 
Bodemkwaliteitskaart 
Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de
bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor de onverdachte delen van
een groter gebied en is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet. De bodemkwaliteitskaart is te vinden op de
website:  www.odijmond.nl. 
 
Directe omgeving van de locatie 
De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen in de directe omgeving van het geselecteerde adres. Een
bodemverontreiniging kan zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor
het gebied 25 meter rondom het geselecteerde adres. 
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Informatie over geselecteerd perceel

 Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 
Kop van de Zeeweg N200 

  - Bodeminformatie 
 

  - Rapportinformatie 

  - Documenten bij rapporten 

Locatiecode Locatienaam Straatnaam Huisnummer Postcode Plaatsnaam

NZ037700249 Kop van de Zeeweg N200 Zeeweg 2051EB OVERVEEN

NZ037700359 Zeeweg (Backhuis),
Bloemendaal aan Zee

Zeeweg 2051EC OVERVEEN

Locatiecode NZ037700249

Locatienaam Kop van de Zeeweg N200

Straatnaam Zeeweg

Huisnummer

Postcode 2051EB

Plaatsnaam OVERVEEN

Beoordeling verontreiniging Ernstig, niet urgent

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

voldoende gesaneerd

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus Onderzocht conform NEN en >= 100 mg/kg;

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

26-03-2008 Meldingsformulier BUS
evaluatieverslag

Aveco de Bondt R-DDI/54

20-03-2008 Kop Zeeweg Aveco de Bondt

06-12-2007 Kop Zeeweg Aveco de Bondt 07.2280

14-04-2004 Kop Zeeweg Oranjewoud 141315

Document gaat over Downloadlink

BUS-evaluatie BUS-evaluatie

Kop Zeeweg Kop Zeeweg

Evaluatieverslag sanering Kop van de Zeeweg te Overveen Evaluatieverslag sanering Kop van de Zeeweg te
Overveen

BUS-melding BUS-melding

Asbestonderzoek Kop van de Zeeweg N200 te Bloemendaal Asbestonderzoek Kop van de Zeeweg N200 te
Bloemendaal

Kop Zeeweg 159160

Kop Zeeweg 141315

VO Kop Zeeweg Boulevard Barnaart 8-3-2004 VO Kop Zeeweg Boulevard Barnaart 8-3-2004
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  - Besluiten bij locatie 

  - Documenten bij besluiten 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

  - Tanks 

  - Documenten bij tanks 

  - Verontreinigingscontouren 

  - Saneringscontouren 

  - Zorgcontouren 

 Zeeweg (Backhuis), Bloemendaal aan Zee

Verkennend bodemonderzoek Boulevard Barnaart-Kop Zeeweg te
Bloemendaal

Verkennend bodemonderzoek Boulevard Barnaart-Kop
Zeeweg te Bloemendaal

Kenmerk besluit Soort besluit Datum besluit

beschikking BUS saneringsevaluatie 2008-49283 08-09-2008

Instemmen afwijken SP 2008-9300 12-02-2008

Instemmen met SP 2008-3357 15-01-2008

Document gaat over Downloadlink

beschikking BUS saneringsevaluatie, 08-09-2008 bes0453.pdf

Instemmen afwijken SP, 12-02-2008 besD53.pdf

Instemmen met SP, 15-01-2008 bes0452.pdf

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend

benzine-service-station 1931 Onbekend Ja

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Contourtype Overschr.
Grenswaarde

Oppervlakte Stof Bovenkant Onderkant

Grond I 400 Totaal asbest hechtgebonden 0 1

Contourtype Startdatum Einddatum Werkelijke methode
bovengrond

Werkelijke methode
ondergrond

Grond 21-01-2008 08-09-2008 voll. verw.,
aanvulgrond schoon
(MF)

stabiel, geen
restverontr./zorg/mon.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatiecode NZ037700359
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  - Bodeminformatie 
 

  - Rapportinformatie 

  - Documenten bij rapporten 

  - Besluiten bij locatie 

  - Documenten bij besluiten 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

  - Tanks 

  - Documenten bij tanks 

  - Verontreinigingscontouren 

  - Saneringscontouren 

  - Zorgcontouren 

Locatienaam Zeeweg (Backhuis), Bloemendaal aan Zee

Straatnaam Zeeweg

Huisnummer

Postcode 2051EC

Plaatsnaam OVERVEEN

Beoordeling verontreiniging Niet verontreinigd

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

voldoende onderzocht

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

01-07-2004 Zeeweg (Backhuis),
Bloemendaal aan Zee

CSO BL56

Document gaat over Downloadlink

Zeeweg (Backhuis), Bloemendaal aan Zee BL56

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

benzinepompinstallatie 1931 Onbekend

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.
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 Overzicht tanks 

  - Documenten bij tanks 

  Overzicht activiteiten uit Historisch bodembestand 

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.
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Informatie van percelen in een straal van 25 meter rondom de locatie

 Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 
Boulevard Barnaart 

  - Bodeminformatie 
 

  - Rapportinformatie 

  - Documenten bij rapporten 

Locatiecode Locatienaam Straatnaam Huisnummer Postcode Plaatsnaam

AA047300084 Boulevard Barnaart Boulevard Barnaart 2041JA ZANDVOORT

Locatiecode AA047300084

Locatienaam Boulevard Barnaart

Straatnaam Boulevard Barnaart

Huisnummer

Postcode 2041JA

Plaatsnaam ZANDVOORT

Beoordeling verontreiniging Pot. verontreinigd

Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status
locatie van Nazca

voldoende onderzocht

Bevoegd gezag Wbb Noord-Holland

Asbeststatus

Rapportdatum Naam onderzoek Onderzoeksbureau Rapportnummer Conclusie

15-04-2004 Boulevard Barnaart Nader
onderzoek 15-04-2004

Oranjewoud 141315 de in het voorgaand verkennend
onderzoek aangetroffen sterke
verontreinigingen met cu zijn
niet meer aangetroffen. In alle
monsters bg + og; cu<d

08-03-2004 Boulevard Barnaart
Verkennend onderzoek NEN
5740 08-03-2004

Oranjewoud 141315 bg+og: PAK>T; Cu>I

puinlaag indicatief deels cat 1,
deels niet toepasbaar

19-02-2003 Boulevard Barnaart
Verkennend onderzoek NEN
5740 19-02-2003

BK 20020970 Lichte verontr. in de BG; NO niet
nodig;

ZW: sporen puin

BG: Zn,MO,PAK >S

OG: niet onderz.

GW: niet onderz.

Indicatief getoetst aan het BSB:
schone grond en cat.1
(vrijgekomen grond tijdelijk in
depot gezet op circuitterrein)

Document gaat over Downloadlink
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  - Besluiten bij locatie 

  - Documenten bij besluiten 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

  - Tanks 

  - Documenten bij tanks 

  - Verontreinigingscontouren 

  - Saneringscontouren 

  - Zorgcontouren 

  Overzicht tanks 

  - Documenten bij tanks 

  Overzicht activiteiten uit Historisch bodembestand 

NO naar koper Kop Zeeweg 14-4-2004 NO naar koper Kop Zeeweg 14-4-2004

VO Oranjewoud Boulevard Barnaart Zeeweg 8-3-2004 VO Oranjewoud Boulevard Barnaart Zeeweg 8-3-2004

Verkennend onderzoek 19-02-2003 Verkennend onderzoek 19-02-2003

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.
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Disclaimer

 
Deze rapportage geeft de situatie weer zoals bekend bij de omgevingsdienst op de datum van afdrukken.  

 

De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst IJmond beschikbare gegevens. 

Aan de door ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst staat niet

garant voor de volledigheid en juistheid van de getoonde informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade of gevolgschade voortkomend uit het verstrekken van deze informatie, schade ten gevolge van

nalaten gebaseerd op deze informatie mede inbegrepen. 

 

Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bijvoorbeeld

adviesbureaus, bij aan- of verkoop van onroerend goed een informatie- dan wel 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 een

onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit deze rapportage is niet conform

de norm NEN 5725 en bevat daarmee mogelijk onvoldoende informatie om te worden gebruikt bij de

aanvraag om een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom

grondverzet. Bij een aanvraag voor een vergunning tot bouw dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te

worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de

bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. 

Inhoudelijke vragen en vragen over de werking van de website kunt u stellen door een mail te sturen naar

info@odijmond.nl. 

 

Indien er in de bodem lood wordt aangetroffen, kan er sprake zijn van gezondheidsrisico's. Lood wordt met

name aangetroffen in gebieden die van oudsher bebouwd zijn en/of waar ophooglagen aanwezig zijn. Indien

hier sprake van is en er geen bodemonderzoek van de (woon)locatie aanwezig is, adviseren wij alsnog om

dit uit te voeren. Aan de hand van dit onderzoek kunnen wij vervolgens een inschatting maken van de

eventuele gezondheidsrisico's. 

 

Voor informatie over waterbodems kunt u het beste contact opnemen met het betreffende waterschap. Zij

zijn hiervoor ook het bevoegd gezag. 

 

Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie in de gemeentes Beemster, Edam-

Volendam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Purmerend ook desbetreffende gemeente te raadplegen

voor bodeminformatie. Deze gemeenten beheren ook een eigen bodeminformatie-systeem waar mogelijk

nog aanvullende bodeminformatie aanwezig is. 

Voor het opzoeken van bodeminformatie in de gemeente Noordwijkerhout wordt geadviseerd om ook het

bodemloket www.bodemloket.nl te raadplegen. Op het bodemloket is informatie te vinden van locaties waar

de provincie Zuid-Holland in het kader van de Wet bodembescherming bevoegd gezag is. 
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Bijlage

 

Immobiel Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging

blijft dus op zijn plek en gaat niet naar het grondwater of de bodemlucht.

Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).

Mobiel Een verontreiniging in de bodem die zich wel verspreidt. De verontreiniging blijft

dus niet op zijn plek en verplaatst zich door de grond, verspreidt naar het

grondwater of naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of

stoffen met chloor.

Achtergrondwaarde De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort

referentiewaarde voor Omgevingsdienst ODIJmond.

Tussenwaarde De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden

gemeten, is meestal meer onderzoek nodig.

Interventiewaarde Als de gehalten in de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet

bekeken worden hoeveel grond boven de interventiewaarde is verontreinigd.

Geval van ernstige
bodemverontreiniging

Als er meer dan 25 m3 grond is vervuild met gehalten boven de

interventiewaarde, is er sprake van een ernstig geval. Voor grondwater is dat

100 m3.
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Legenda

  

 

Wbb Wet bodembescherming

BKK Bodemkwaliteitskaart

HO historisch onderzoek

VO verkennend onderzoek

OO oriënterend onderzoek

NO nader onderzoek

SO saneringsonderzoek

SP saneringsplan

SE saneringsevaluatie

EUT ernst en urgentie

AP04 partij-keuring

<= AW Geen verhoogde gehalten gemeten

> AW Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig schoon"
(S-waarde). Er is geen verder onderzoek noodzakelijk.

> T Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-waarde).

> I Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-waarde).

De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater
waarbij de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen
zijn verminderd.

Een overschrijding van de interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn.
Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar risiconiveau) moeten worden
vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie (ARN). In zijn algemeenheid kan gesteld
worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen
met tuin. De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk slecht ? (klein) deel van de
onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de gemiddelde verontreinigings-situatie van deze
locatie te betreffen. Als in meer dan 25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater
concentraties boven de I-waarde zijn gemeten dan is het volgen van een Wet
BodemBeschermingprocedure (Wbb) verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van
een bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer
vergunning of bij meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-
procedure gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van
aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden.

Onbekend Niet van toepassing / Gebruikte code is geen officiele benaming / niet onderzocht dan wel
geen informatie voorhanden in het gemeentelijk systeem Voor een verdere toelichting van
de omschrijvingen zie de bijlage.
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Bijlage 1 

 

 

 
1.1 Regionale situatie 
1.2 Situatietekening 
1.3 Foto-overzicht 



REGIONALE SITUATIE 

 

 

 

 Legenda   
 
  

 
 
 
 
 
 
 Bijlage 1.1 

 Project: totaalsloop Zeeweg 80 en renovatie Zeeweg 82 

 Plaats: 
 Opdrachtnr.: 
 Datum: 
 Schaal:  

Overveen 
750826 
september 2018 
n.v.t. 

 

 
Adviesbureau voor geotechniek en milieu 
Overspoor 9 

1688 JG Nibbixwoud 

Tel. 
Fax 

E-mail 

: 0229 -  578 123 
: 0229 -  578 847 

: nibbixwoud@vandijktech.nl 

onderzoekslocatie 









 FOTOREPORTAGE 
 

       Foto 1: zuidgevel van Zeeweg 82 “’t Eindpunt” met lei  

                  (bron 1) als dakbedekking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 3: overzicht noordzijde met lei (bron 1) als dakbedekking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 5: overzicht restaurant begane grond 

 

 

   Foto 2: westzijde met terras en lei (bron 1) als 

dakbedekking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  Foto 4: monsternamelocatie lei (bron 1; M1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 6: meterkast  

 

 Legenda   
 
    

 

                          = asbesthoudend 

 
  
 
 
Bijlage 1.3 

 Project: totaalsloop Zeeweg 80 en renovatie Zeeweg 82, 
 

 Plaats: 
 Opdrachtnr.: 
 Datum: 
 Volgnummer:  

Overveen 
750826 
september 2018 
1/6 

 

 Adviesbureau voor geotechniek en milieu 
Overspoor 9 

1688 JG Nibbixwoud 

Tel. 
Fax 

E-mail 

: 0229 -  578 123 
: 0229 -  578 847 

: nibbixwoud@vandijktech.nl 

 

 

 

 

 

 



FOTOREPORTAGE 
 

        

       Foto 7: overzicht keuken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 9: overzicht restaurant op de verdieping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 11: cv-ketel (Remeha, (>1993) 

 

 

   Foto 8: systeemplafond met daarboven gipsplaat en 

houten verdiepingsvloer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 10: kantoor met op de achtergrond de deur naar de 

cv-ruime  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 12: monsternamelocatie plaat (bron 2; M2) op vloer 

in cv-ruimte 

 

 Legenda   
 
    

 

                          = asbesthoudend 

 
 
 
 
 Bijlage 1.3 

 Project: totaalsloop Zeeweg 80 en renovatie Zeeweg 82, 

 Plaats: 
 Opdrachtnr.: 
 Datum: 
 Volgnummer:  

Overveen 
750826 
september 2018 
2/6 

 

 Adviesbureau voor geotechniek en milieu 
Overspoor 9 

1688 JG Nibbixwoud 

Tel. 
Fax 

E-mail 

: 0229 -  578 123 
: 0229 -  578 847 

: nibbixwoud@vandijktech.nl 

 

 

 

 

 

 



FOTOREPORTAGE 
 

        

       Foto 13: plaat (bron 2) bedekt met vloerdekking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 15: overzicht oostgevel van Zeeweg 80 “Het Karrewiel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 17: afwerkingen van hout aan gevel 

 

 

   Foto 14: bergzolder met stalendraagconstructie en houten 

                 dakbeschot direct zichtbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  Foto 16:  overzicht westzijde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 18: dak voorzien van bitumineuze dakbedekking met 

metalen luchtafvoeren 

 

 Legenda   
 
    

 
 
 
 

                          = asbesthoudend 

 
 Bijlage 1.3 

 Project: totaalsloop Zeeweg 80 en renovatie Zeeweg 82, 

 Plaats: 
 Opdrachtnr.: 
 Datum: 
 Volgnummer:  

Overveen 
750826 
september 2018 
3/6 

 Adviesbureau voor geotechniek en milieu 
Overspoor 9 

1688 JG Nibbixwoud 

Tel. 
Fax 

E-mail 

: 0229 -  578 123 
: 0229 -  578 847 

: nibbixwoud@vandijktech.nl 

 

 

 

 

 

 



FOTOREPORTAGE 
 

       Foto 19: houten dakbeschot onder isolatie en bitumineuze 

dakbedekking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 21: kunststof en metalen leidingwerk in kruipruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 23: overzicht restaurantgedeelte 

 

 

    

  Foto 20: kunststof en metalen leidingwerk in kruipruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  Foto 22: entree van Zeeweg 80 “Het Karrewiel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 24: houten dakbeschot direct zichtbaar 

 

 Legenda   
 
    

 
 
 
 
 
 
 Bijlage 1.3 

 Project: totaalsloop Zeeweg 80 en renovatie Zeeweg 82, 

 Plaats: 
 Opdrachtnr.: 
 Datum: 
 Volgnummer:  

Overveen 
750826 
september 2018 
4/6 

 

 Adviesbureau voor geotechniek en milieu 
Overspoor 9 

1688 JG Nibbixwoud 

Tel. 
Fax 

E-mail 

: 0229 -  578 123 
: 0229 -  578 847 

: nibbixwoud@vandijktech.nl 

 

 

 

 

 

 



FOTOREPORTAGE 
 

        

       Foto 25: isolatiewol (bron 3) op vloer van keuken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 27: plafondplaat (bron 4) in cv-ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 29: golfplaat (bron 5) ingestort in verhoging in cv-ruimte 

 

 

    

  Foto 26: monsternamelocatie isolatiewol (bron 3; M3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 28: monsternamelocatie plaat (bron 4; M4) in de 

                cv-ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 30: monsternamelocatie golfplaat (bron 5; M5) 

 

 Legenda   
 
    

 

                          = asbestvrij 

 

                          = asbesthoudend 

 
  
Bijlage 1.3 

 Project: totaalsloop Zeeweg 80 en renovatie Zeeweg 82, 

 Plaats: 
 Opdrachtnr.: 
 Datum: 
 Volgnummer:  

Overveen 
750826 
september 2018 
5/6 

 

 Adviesbureau voor geotechniek en milieu 
Overspoor 9 

1688 JG Nibbixwoud 

Tel. 
Fax 

E-mail 

: 0229 -  578 123 
: 0229 -  578 847 

: nibbixwoud@vandijktech.nl 

 

 

 

 

 

 



FOTOREPORTAGE 
 

        

       Foto 31: boiler (>1993) in gangkast van woning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 33: lijmlaag (bron 6) ook in gang onder houten vloer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 35: houten dakbeschot direct zichtbaar achter knieschot 

 

 

   Foto 32: lijmlaag (bron 6; M6) onder zeil in kast met 

boiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 34: monsternamelocatie vloerbedekking/zeil (bron 7;  

                 M7) ter plaatse van kleine slaapkamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 36: doucheruimte op de verdieping 

 

 Legenda   
 
    

 

                          = asbestvrij 

 
 
 
 
 Bijlage 1.3 

 Project: totaalsloop Zeeweg 80 en renovatie Zeeweg 82, 

 Plaats: 
 Opdrachtnr.: 
 Datum: 
 Volgnummer:  

Overveen 
750826 
september 2018 
6/6 

 

 Adviesbureau voor geotechniek en milieu 
Overspoor 9 

1688 JG Nibbixwoud 

Tel. 
Fax 

E-mail 

: 0229 -  578 123 
: 0229 -  578 847 

: nibbixwoud@vandijktech.nl 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 

 

 

 
Gegevens vooronderzoek 



beiden bouwwerken incl. eventuele buitenruimten

Qurios Bloemendaal aan Zee BV
Zeeweg 97
2051 EB  Overveen
023-5732195
bloemendaal@qurios.nl

Qurios Bloemendaal aan Zee BV
Zeeweg 97
2051 EB  Overveen
023-5732195

Zeeweg 80 en Zeeweg 82
Overveen

Bloemendaal aan Zee A 10690, 11925 en 11924 (Zeeweg 82)
10689 en 11753 (Zeeweg 80)

gecombineerd scenario openhouden
X

Zeeweg 80, ca. 1978

X
X

Zeeweg 80 460m2 vlgs. BAG 

Zeeweg 82, ca. 1980

2 bouwlagen

Zeeweg 80 horeca en wonen, Zeeweg 82 horeca

3 bouwlagen incl. vlieringZeeweg 82 168m2

Achtergrondinfo evt. via bedrijfsleider
Zeeweg 82, Tim Goossens, 06-49335273 

Zie onder

Peter van der Vaart
06-83968639

X

X

X

X

X

X

Tekst

X

X

X

X

X

X

TekstTekstTekstTekst

i.o. Roland Schraverus Platform Allround

30-08-2018

bloemendaal@qurios.nl
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Overzicht asbesthoudend materiaal 
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Analyserapport 



Stella projectnummer: STL.111359 
 
 

Opdrachtgever van Dijk geo- en milieutechniek b.v. Datum aanmelding 04-09-18 
 Strijkviertel 30, 3454 PM De Meern Datum analyse 05-09-18 
Referentie opdrachtgever 750826 Datum rapportage 05-09-18 Versie 1 
Locatie monsterneming Zeeweg 80 en 82 te Overveen Aantal monsters 5 
Monsterneming door Fred van der Voort  
 

 

  
  

 
1 / 1 

  
 

Materiaalanalyse conform NEN 5896 Aantal monsters: 5 

Monsternummer - omschrijving Type Asbest Massa % Binding Stella ID 

M1 - Lei (nr. 82)  cement chrysotiel 10-15 H 376245 

M2 - plaat in cv-ruimte (nr. 82)  plaat 
chrysotiel 
amosiet 

5-10 
5-10 

NH 376246 

M3 - isolatiewol isolatie n.a.  < 0,1 n.v.t.  376247 

M4 - plaat in cv-ruimte (nr. 80)  plaat n.a.  < 0,1 n.v.t.  376248 

M5 - golfplaat cement 
chrysotiel 
amosiet 

10-15 
0,1-2 

H 376249 

Toelichting: 

 Asbest is de verzamelnaam voor de vezelvormige mineralen: chrysotiel, amosiet, crocidoliet, anthofylliet, tremoliet en actinoliet. 

 NEN5896 is geschikt voor concentraties groter dan 0,1%. In bouw-, constructie- en isolatiematerialen komen normaal geen 
concentraties voor lager dan 0,1 %. We vermelden dan ‘Geen asbest aangetroffen’ en ‘niet aantoonbaar’. NEN5896 is conform 
wetgeving de aangewezen methode voor materiaalanalyses. 

 Bij kleefmonsters conform NEN5896 wordt de analyse kwalitatief gerapporteerd: ++ = Veel asbest; + = Duidelijk asbest; +/− = Spoor 
van asbest; − = Geen asbest aangetroffen; < 0,1 = Geen asbest aangetroffen. 

 H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aantoonbaar 
 

 Borging 
Deze rapportage is automatisch gegenereerd.  
 
Autorisatie: R.K. Klunder, hoofd laboratorium. 
 
De analyses zijn onder de RvA-accreditatie van Stella Analyse BV uitgevoerd (L-591). De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de 
onderzochte monsters. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over dat deel van het onderzoek, 
zoals omschrijving, representativiteit, conformiteit en juistheid van monsterneming, waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende 
concentraties vallen daarom niet onder de accreditatie van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of 
conclusies die gedaan worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Indien 
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via info@stellalab.nl onder vermelding van het projectnummer. 

 



Stella projectnummer: STL.111814 
 
 

Opdrachtgever van Dijk geo- en milieutechniek b.v. Datum aanmelding 07-09-18 
 Strijkviertel 30, 3454 PM De Meern Datum analyse 08-09-18 
Referentie opdrachtgever 750826 Datum rapportage 08-09-18 Versie 1 
Locatie monsterneming Zeeweg 80 en 82 te Overveen Aantal monsters 2 
Monsterneming door Fred van der Voort  
 

 

  
  

 
1 / 1 

  
 

Materiaalanalyse conform NEN 5896 Aantal monsters: 2 

Monsternummer - omschrijving Type Asbest Massa % Binding Stella ID 

M6 - lijmlaag teer n.a.  < 0,1 n.v.t.  377658 

M7 - vloerbedekking colovinyl n.a.  < 0,1 n.v.t.  377659 

Toelichting: 

 Asbest is de verzamelnaam voor de vezelvormige mineralen: chrysotiel, amosiet, crocidoliet, anthofylliet, tremoliet en actinoliet. 

 NEN5896 is geschikt voor concentraties groter dan 0,1%. In bouw-, constructie- en isolatiematerialen komen normaal geen 
concentraties voor lager dan 0,1 %. We vermelden dan ‘Geen asbest aangetroffen’ en ‘niet aantoonbaar’. NEN5896 is conform 
wetgeving de aangewezen methode voor materiaalanalyses. 

 Bij kleefmonsters conform NEN5896 wordt de analyse kwalitatief gerapporteerd: ++ = Veel asbest; + = Duidelijk asbest; +/− = Spoor 
van asbest; − = Geen asbest aangetroffen; < 0,1 = Geen asbest aangetroffen. 

 H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aantoonbaar 
 

 Borging 
Deze rapportage is automatisch gegenereerd.  
 
Autorisatie: R.K. Klunder, hoofd laboratorium. 
 
De analyses zijn onder de RvA-accreditatie van Stella Analyse BV uitgevoerd (L-591). De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de 
onderzochte monsters. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over dat deel van het onderzoek, 
zoals omschrijving, representativiteit, conformiteit en juistheid van monsterneming, waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende 
concentraties vallen daarom niet onder de accreditatie van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of 
conclusies die gedaan worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Indien 
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via info@stellalab.nl onder vermelding van het projectnummer. 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5 

 

 

 
SMART 



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 10 oktober 2018 om 10h10 (1268820)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v. SCA-code: 07-D070079.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-
750826]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Zeeweg 80 en 82, Overveen
Projectcode 750826
Projectnaam totaalsloop Zeeweg 80 en renovatie Zeeweg 82
Broncode bron 1; monstercode M1
Bronnaam Asbestcement lei als dakbedekking Zeeweg 82

Feiten
Productspecificatie Asbestcement lei en dakpan
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 200 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer STL.111359

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1268820)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 10 oktober 2018 om 10h10 (1268836)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v. SCA-code: 07-D070079.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-
750826]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Zeeweg 80 en 82, Overveen
Projectcode 750826
Projectnaam totaalsloop Zeeweg 80 en renovatie Zeeweg 82
Broncode bron 2; monstercode M2
Bronnaam Plaat op vloer in cv-ruimte Zeeweg 82

Feiten
Productspecificatie Board
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 0,4 m²
Percentage Chrysotiel 5 - 10 %
Percentage Amfibool asbest 5 - 10 %
Analysecertificaatnummer STL.111359

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2A - ex RK3

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1268836)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 10 oktober 2018 om 10h10 (1268842)

van Dijk geo- en milieutechniek b.v. SCA-code: 07-D070079.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070079.01-
750826]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Zeeweg 80 en 82, Overveen
Projectcode 750826
Projectnaam totaalsloop Zeeweg 80 en renovatie Zeeweg 82
Broncode bron 5; monstercode M5
Bronnaam Asbestcement golfplaat ingestort in betonnen ophoging in cv-ruimte Zeeweg 80

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer STL.111359

Situatie
Bevestiging Ingestort in beton of cement
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2A  - uitzondering eindmeting

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

Voor de eindmeting geldt de uitzondering zoals vastgelegd in Artikel 4.30 (Uitzondering in geval van eindmeting) van de Arboregeling (Stcr. 2016 - 67085)
en er dient getoetst te worden aan 10.000 vezels/m3.

(1268842)



Bijlage 6  Flora- en fauna onderzoek
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Bijlage 7  MER-aanmeldingsnotitie
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m.e.r.-aanmeldingsnotitie  
omgevingsvergunning hotel aan de  
Zeeweg 80 te Overveen 
Gemeente Bloemendaal 
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Hoofdstuk 1 1

1. INLEIDING 

1.1 Inleiding 
 

Voorliggende mer-aanmeldingsnotitie is opgesteld ten behoeve van het voornemen van Qurios Bloe-

mendaal om op het perceel (met een oppervlakte van circa 1.700 m2) Zeeweg 80 te Overveen, ge-

meente Bloemendaal een hotel te ontwikkelen. De beoogde bebouwing bestaat uit drie bouwlagen 

waarbij de derde bouwlaag onderdeel uitmaakt van de kap. Op de locatie is momenteel een (voorma-

lige) horecavoorziening aanwezig, bestaande uit één bouwlaag met een kap. 

 

De bestaande bebouwing zal geheel worden gesloopt en deze wordt vervangen door nieuwbouw. 

Voorzien wordt een hotel met 47 ruime kamers (7 op begane grondniveau, 20 op de 1e en 20 op de 2e 

verdieping). 

 

Op het perceel is volgens het vigerende bestemmingsplan reeds horeca toegestaan, onder meer in de 

vorm van een hotel. De gewenste nieuwbouw van het hotel past echter niet binnen de bouwregels van 

het vigerende bestemmingsplan. De bebouwing wordt anders gepositioneerd dan het bouwvlak, wordt 

groter van omvang en daarnaast worden de maximaal toegestane hoogten overschreden. Ter plaatse 

van de projectlocatie is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarmee ten behoeve van een gro-

tere oppervlakte en/of hogere goot- en bouwhoogte kan worden afgeweken van de vigerende bouwre-

gels. De gewenste nieuwbouw voldoet grotendeels aan de voorwaarden van deze wijzigingsbevoegd-

heid. Echter is het om architectonische redenen en met het oog op de kwaliteit en het serviceniveau 

van de hotelkamers en het hotel en de daarmee gewenste inrichting van het gebouw, gewenst om de 

op basis van de bevoegdheid toegestane maximale footprint en de goot- en bouwhoogte nipt te over-

schrijden. Daarom is een omgevingsvergunning ten behoeve van het buitenplans afwijken van het be-

stemmingsplan noodzakelijk. 

 

 
1.2 Toetsing Besluit m.e.r. 
 
Toetsingskader 

Gemeenten en provincies moeten ook bij (relatief) minder omvangrijke ontwikkelingsprojecten beoor-

delen of deze mer-plichtig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu re-

latief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld 

of een MER nodig is. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of 

bij een project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er 

belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure worden doorlo-

pen. Met andere woorden dan is het opstellen van een MER nodig. 

 

Analyse 

De voorgenomen activiteit is niet opgenomen in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en is daarom niet 

aan te merken als een activiteit waarvoor een directe m.e.r.-plicht bestaat. Het is wel opgenomen in 

onderdeel D (categorie D.10) van bijlage II van het Besluit m.e.r. De activiteit betreft de aanleg, wijzi-

ging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen, jacht-

havens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen, 



Hoofdstuk 1 2

permanente kampeer- en caravanterreinen, of themaparken, maar de activiteit blijft beneden de drem-

pelwaarden die hierbij genoemd worden. 

 

 Activiteiten Gevallen Besluit 
D.10 De aanleg, wijziging of uitbrei-

ding van: 
a. skihellingen, skiliften, kabel-
spoorwegen en bijbehorende 
voorzieningen; 
b. jachthavens. 
c. vakantiedorpen en hotel-
complexen buiten stedelijke 
zones met bijbehorende voor-
zieningen, 
d. permanente kampeer- en 
caravanterreinen, of 
e. themaparken. 

In gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op: 
1°. 250.000 bezoekers of meer 
per jaar, 
2°. een oppervlakte van 25 hec-
tare of meer, 
3°. 100 ligplaatsen of meer of 
4°. een oppervlakte van 10 hec-
tare of meer in een gevoelig ge-
bied. 

De vaststelling van het in-
richtingsplan, bedoeld in 
artikel 17 van de Wet in-
richting landelijk gebied 
dan wel een plan bedoeld 
in artikel 18 van de Re-
constructiewet concentra-
tiegebieden dan wel bij 
het ontbreken daarvan het 
plan bedoeld in artikel 3.6, 
eerste lid, onderdelen a 
en b, van de Wet ruimte-
lijke ordening dan wel bij 
het ontbreken daarvan 
van het plan, bedoeld in 
artikel 3.1, eerste lid, van 
die wet. 

 
Beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.-beoordeling 

Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is, dient bepaald te worden of de ontwikkeling 

de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling in een kwetsbaar 

gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn. 

In het plangebied wordt de realisatie van een hotel mogelijk gemaakt. De ontwikkeling dient getoetst 

te worden aan de Bijlage bij het Besluit m.e.r. De ontwikkeling valt onder de activiteit D 10: de aanleg, 

wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen, 

jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzienin-

gen, permanente kampeer- en caravanterreinen, of themaparken. In het geval van voornoemde activi-

teiten is direct een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk als de activiteit gaat om een activiteit die betrek-

king heeft op: 

 

- 250.000 bezoekers of meer per jaar, 

- een oppervlakte van 25 hectare of meer, 

- 100 ligplaatsen of meer of, 

- een oppervlakte van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied. 

 

Op basis van voorgaande kan geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling van het gebied met een 

oppervlakte van circa 1.700 m2 en een te realiseren hotel met 47 kamers, ver beneden de genoemde 

drempelwaarden ligt zoals opgenomen in het Besluit m.e.r. 

 

Gezien het feit dat er sprake is van een ontwikkeling die de drempelwaarden niet overschrijdt, is er 

sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Dit betekent dat, voordat de aanvraag om omge-

vingsvergunning in procedure gaat, het college van burgemeester en wethouders aan de hand van 

een aanmeldingsnotitie moet beoordelen en besluiten of een milieueffectrapport moet worden opge-

steld e.e.a. conform paragraaf 7.6 Wet milieubeheer. 
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1.3 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 

In een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet de gemeente beoordelen of een milieueffectrapport moet 

worden opgesteld. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar 

kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een 

m.e.r.-procedure nodig is. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  

 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen milieueffectrapportage noodzake-

lijk;  

 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een milieueffectrappor-

tage worden opgesteld.  

 

Procedure 

De initiatiefnemer dient de aanmeldingsnotitie in bij de gemeente. De gemeente (het bevoegd gezag) 

neemt binnen 6 weken na ontvangst van de aanmeldingsnotitie (mededeling) een beslissing of een 

MER gemaakt moet worden.  

 

 
1.4 Leeswijzer 
 

De hoofdstukken 2 en 3 vormen de aanmeldingsnotitie, hoofdstuk 4 vormt de vormvrije m.e.r.-beoor-

deling. De beoordeling of het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen is geheel afhankelijk 

van het feit of er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. De bijzondere omstandigheden kunnen 

betrekking hebben op: 

a. de plaats waar de activiteit plaatsvindt, o.a. in relatie tot gevoelige gebieden; 

b. de kenmerken van de activiteit; 

c. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben; 

d. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie). 
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2. EFFECTEN OP HET MILIEU 

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt getoetst of op basis van de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-

richtlijn milieueffectbeoordeling een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet worden. Het gaat hierbij om 

de volgende criteria (zie ook onderstaande tabel): 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; 

3. de kenmerken van het potentiële effect. 

 

Kenmerken van het project 

 Omvang van het project 

 Cumulatie met andere projecten 

 Gebruik van natuurlijke grondstoffen 

 Productie van afvalstoffen 

 Verontreiniging en hinder 

 Risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën  

Plaats van het project 

 Bestaand grondgebruik 

 Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

 Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebieden (wetlands, kust-

gebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden), gebieden waarin bij 

communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden, gebieden met een 

hoge bevolkingsdichtheid, landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang 

Kenmerken van het potentiële effect 

 Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 

 Grensoverschrijdende karakter van het effect 

 Waarschijnlijkheid van het effect 

 Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 

 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgesteld op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in het 

kader van het ruimtelijke plan. In de onderstaande tabellen vindt de beoordeling/toets plaats aan de 

criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 
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2.2 Kenmerken van het project 
 

Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Omvang van het project Het totale oppervlak van het perceel bedraagt circa 1.700 m2 en het hotel in drie bouwla-

gen inclusief kap heeft 47 kamers. Momenteel is er reeds bebouwing zijnde een hotel 

aanwezig. In de toekomstige situatie  wordt het benodigd bouwvlak met circa 81 m² ver-

groot. 

 

Cumulatie met andere pro-

jecten 

Nee 

Gebruik van natuurlijke hulp-

bronnen 

n.v.t. 

Bij de ontwikkeling wordt geen permanent gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen.  

  

Productie van afvalstoffen Er zal geen sprake zijn van de productie van andere afvalstoffen, behalve die van de re-

guliere toekomstige bedrijfsbebouwing. 

 

Verontreiniging en hinder De ontwikkeling vindt plaats op een peceel met een reeds bestaand hotel met reeds bijbe-

horende bestemming Horeca. 

 

Geluid: Het plan maakt geen geluidgevoelige functies mogelijk namelijk een hotel. Uit on-

derzoek dat is uitgevoerd in het kader van een goed verblijfsklimaat volgt een hoogste ge-

luidsbelasting van 49 dB. Als gevolg van de Zeeweg treedt een geluidsbelasting op die 

hoger is dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Slechts 2 ruimten op 

de 2e verdieping aan de oostzijde ondervinden een hogere geluidsbelasting. Omdat hier 

sprake is van hoger gelegen gevels met een balkon, zal hierdoor in de praktijk de geluids-

belasting tot 1 dB lager uit kunnen vallen. Gelet op bouwkundige eisen met betrekking tot 

energieprestatie van gebouwen mag worden verondersteld dat de karakteristieke geluid-

wering van de gevel voldoende zal zijn om een aanvaardbaar residueel geluidsniveau in 

de vertrekken te borgen. Gesteld wordt dat sprake is van een acceptabel verblijfsklimaat. 

In de omgeving van het hotel zijn geen geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zodat 

eventuele geluidhinder veroorzaakt door het hotel niet aan de orde is en geen belemme-

ringe vormt. 

Luchtkwaliteit: Gezien de relatief beperkte herontwikkeling (er is immers reeds een hotel 

aanwezig/mogelijk) is significante invloed op de luchtkwaliteit, niet waarschijnlijk en kan 

worden geconcludeerd dat het plan niet-in-betekenende-mate bijdraagt. 

Bodem: Op grond van het huidige gebruik van de planlocatie wordt niet verwacht dat de 

kwaliteit van de bodem een belemmering zal vormen voor het planvoornemen. Een plan-

voornemen dat geheel overeenkomt met het huidige gebruik. Uit uitgevoerd verkennend 

bodemonderzoek blijkt dat er gezien de geringe mate aan verontreiniging milieuhygie-

nisch gezien geen bezwaar is tegen de voorziene nieuwbouw. 

Als binnen een toekomstig op te richten bedrijf bodembedreigende bedrijfsmatige activitei-

ten worden verricht, moet de kans op bodemverontreiniging tot een verwaarloosbaar mini-

mum worden teruggebracht. Onder andere vanuit het Activiteitenbesluit worden hiertoe 

verplichte maatregelen en voorzieningen vereist. Denk hierbij aan vloeistofdichte vloeren 

en verhardingen en te treffen beheermaatregelen. Door deze voorwaarden, vertaald in 
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Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

vergunningen en meldingen, en handhaving hierop wordt de kans op verontreiniging door 

toekomstige bedrijven zo klein mogelijk gemaakt. 

Stikstofdepositie: Circa 20 meter van het projectgebied ligt het Natura 2000-gebied ‘Ken-

nemerland-Zuid’. Dit gebied behoort tevens tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ge-

zien de aard van de werkzaamheden en de afstand tot het NNN, is toetsing aan de we-

zenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet noodzakelijk. Wel dient de ontwikkeling 

te worden getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 

‘Kennemerland-Zuid’. Gelet op de aard van het project en de geringe afstand tot het Na-

tura 2000-gebied zijn significant negatieve effecten op voorhand niet uitgesloten. Een stik-

stofdepositieberekening is dan ook noodzakelijk. Gelet op de zeer korte afstand tot het 

Natura 2000-gebied, in samenhang met de recente jurisprudentie omtrent de Programma-

tische Aanpak Stikstof en het verplichte Aerius-rekenprogramma, kunnen de effecten van 

het plan op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied op dit moment 

niet betrouwbaar worden berekend. Een stikstofdepositieberekening zal na aanpassing 

van de Aerius-calculator worden uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze bereke-

ning vindt eventueel vervolgonderzoek plaats. Een en ander zal voor vaststelling van het 

plan dienen te geschieden. 

Flora en fauna: Op basis van ecologisch onderzoek wordt vervolgonderzoek naar het 

voorkomen van verschillende soort-groepen of effecten op beschermde gebieden niet 

noodzakelijk geacht. 

Risico van ongevallen Binnen het plangebied liggen geen risicovolle inrichtingen. Dergelijke inrichtingen worden 

ook niet mogelijk gemaakt door middel van de te verstrekken omgevingsvergunning. Ook 

zijn in de directe omgeving van het plangebied geen risicovolle inrichtingen of routes aan-

wezig. Het risico met ongevallen (met gevaarlijke stoffen) is daarom laag zo niet geheel 

afwezig. 

 

 
 
2.3 Plaats van het project 
 

Plaats van het project 

Criteria Toets 

Bestaand grondgebruik Het plangebied is vrijwel volledig onverhard en bebouwd. De bestemming en het gebruik 

zijn in zowel de huidige als toekomstige situatie gericht op horeca (hotel). 

 

Relatieve rijkdom aan kwaliteit 

en het regeneratievermogen 

van de natuurlijke hulpbronnen 

van het gebied 

n.v.t. 

Het plangebied heeft geen bijzondere rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen.  

 

Het opnamevermogen van het 

natuurlijke milieu, met in het bij-

zonder aandacht voor: 

 

 gevoelige gebieden (wet-

lands, kustgebieden, berg- 

en bosgebieden, reserva-

Het plangebied is gelegen naast een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied waarbij voor het 

aangrenzende duingebied (habitattypes “grijze duinen [kalkrijk]” en “duidoornstruwelen”) 

geldt dat hier sprake is van een prioritair habitattype (grijze duinen [kalkrijk]). Binnen dit Na-

tura 2000-gebied is sprake van een sterke stikstofoverbelasting en een overschrijding van 
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Plaats van het project 

Criteria Toets 

ten en natuurparken, Habi-

tat- en Vogelrichtlijngebie-

den) 

de kritische depositiewaarde op > 50% van de oppervlakte. Gezien de doelstelling en het 

specifieke habitattype van dit gebied kan een bijdrage aan stikstofdepositie door de ontwik-

keling op voorhand niet worden uitgesloten. Een onderzoek naar stikstofdepositie is uitge-

voerd en de conclusies van dit onderzoek zijn hiervoor onder paragraaf 2.2 Verontreiniging 

en hinder reeds besproken. 

 

 gebieden waarin bij com-

munautaire wetgeving 

vastgestelde normen in-

zake milieukwaliteit reeds 

worden overschreden 

Nee / n.v.t. 

 gebieden met een hoge 

bevolkingsdichtheid 

Nee, de locatie betreft bestaand recreatief en natuurgebied buiten de bebouwde kom, met 

een relatief lage bevolkingsdichtheid. 

 landschappen van histo-

risch, cultureel of archeo-

logisch belang 

Conform het vigerende bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming 'Waarde - 

Archeologie-3'. Voor het bouwen op deze gronden dient voor bouwwerken met een opper-

vlakte groter dan 250 m² en dieper dan 30 centimeter en dieper dan 5,50 meter+ NAP, een 

rapport te worden overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens 

de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende 

mate zijn vastgesteld. 

Zowel de maximale ontgravingsdiepte (ontgraving vindt plaats tot 1,1 meter) als het bebou-

wingsoppervlak (729 m2) wordt overschreden. Alhoewel het bebouwingsoppervlak groter is 

dan 250 m2 is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. Er wordt immers gebouwd op een 

groot deel van de bestaande footprint en er wordt maximaal 81 m2 buiten de footprint ge-

bouwd. Archeologisch onderzoek is pas verplicht als zowel de ontgravingsdiepte als het op-

pervlak worden overschreden. 

Daarnaast is de locatie niet gelegen in een gebied met landschaps- of culturhistorisch be-

lang. 

Na verstrekking van de omgevingsvergunning blijft het vigerende bestemmingsplan van 

kracht met daarin de hiervoor beschreven regeling aangaande archeologie. 

Hiermee kan worden geconcludeerd dat er geen landschappelijk, cultueel of historisch be-

lang geschaad wordt. 

 
In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een gevoelig 

gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis van de na-

tuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebieden. 

 

Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) 

Gevoelig gebied  Toets 

Beschermd natuurmonument Nee 

Habitat en vogelrichtlijngebieden Nee 

Watergebied van internationale beteke-

nis 

Nee 

Natuurnetwerk Nederland  

(voormalige EHS) 

Het plangebied op enkele meters afstand van het Natuur Netwerk Nederland (voor-

malige EHS). 
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Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) 

Gevoelig gebied  Toets 

Landschappelijk waardevol gebied Het plangebied is gelegen nabij het NNN en Natura 2000-gebied maar is zelf niet 

gelegen in landschappelijk waardevol gebied. 

Waterwinlocaties. waterwingebieden, 

en grondwaterbeschermingsgebieden 

Nee 

Beschermd monument Er is sprake van een erfgoedpark. 

Belvedère-gebied Nee 

 
2.4 Kenmerk van het potentiële effect 
 

Kenmerken van het potentiële effect 

Criteria Toets 

Bereik van het effect (geografische 

zone en grootte van de getroffen bevol-

king) 

Het initiatief betreft de herbouw van een hotel ter plaatse van een te slopen hotel 

binnen bestaand horecagebied en is op circa 2.600 meter afstand gelegen ten op-

zichte van de dichtsbijzijnde bebouwde kom. Het betreffende gebied is dunbevolkt. 

Gezien de beperkte wijziging ten opzichte van de huidige situatie/bestemming, de 

lage populatiedichtheid en de afstand ten opzichte van de bebouwde kom is het be-

reik van enig aanwezig effect laag. 

Grensoverschrijdende karakter van het 

effect 

Regionaal, gezien het karakter van het plangebied met hotel met voorzieningen. 

Waarschijnlijkheid van het effect Op voorhand niet uit te sluiten, maar zal gezien het kleinschalige karakter van het 

plan en de reeds bestaande situatie niet tot onevenredige effecten leiden. 

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid 

van het effect 

Er is sprake van enig extra bebouwd oppervlak ten opzichte van de huidige situatie. 

De duur is voor langere tijd aannemelijk (jaren), maar de effecten zijn niet van dien 

aard dat er sprake is van een onevenredige aantasting. 
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3. VORMVRIJE M.E.R-BEOORDELING 

Gezien het vorenstaande en indien het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit onderdeel 

D van het Besluit m.e.r. kan worden geconcludeerd dat er, rekening houdend met: 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; en 

3. de kenmerken van het potentiële effect; 

 

sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een activiteit die vele malen kleinschaliger is. Bij 

elk plan is sprake van invloed op het milieu, maar deze is niet zodanig dat normen worden overschre-

den (en eventueel niet vergund kunnen worden). De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de 

kenmerken en de plaats van het plan, zijn dusdanig beperkt van aard en omvang dat dit geen belang-

rijk nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen van een m.e.r.-procedure en het opstel-

len van een milieueffectrapportage noodzakelijk maken.
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Hotel Zeeweg 80  » Hotel Zeeweg 80  » Hotel Bloemendaal Nelissen

GPR Gebouw© 4.3 » Nieuwbouw Logiesgebouwen

Gebouwgegevens
Kenmerken

Nummer mdij265

naam Hotel Zeeweg 80

versie GPR gebouw 4.3

Gebouwcategorie Nieuwbouw

Gebruiksfunctie Logiesgebouwen

Referentietype Logies, collectief, 1500m2

Ambities

Energie Milieu Gezondheid Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde

8 7.5 8 8 8

Opmerkingen

Algemene gegevens

Adres Zeeweg 80

Postcode

Plaats Bloemendaal

Opdrachtgever Blouww

Architect JWA Wennekes

Ontwikkelaar

Website

E-mail Rblokker@odijmond.nl

Publicatie

Resultaten gepubliceerd Nee

Kwaliteitslog

Nog geen statuslog aanwezig.

Invoerblad 110038 Omgevingsdienst IJmond
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Resultaten
Resultaten

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ambitie

score

   Energie   Milieu*  Gezondheid Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde

Proceskwaliteit

Milieu; gebruikte databasesversies Milieuprestatieberekening: productendatabase SBK: 2.1 basisprocessendatabase SBK: 1.1.6

Resultaten 210038 Omgevingsdienst IJmond
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DuurzaamheidLabel

Resultaten 310038 Omgevingsdienst IJmond
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6,1Proceskwaliteit
1 Startwaarde 600

2 Proceskwaliteit algemeen 69

consultatie en feedback lokale gemeenschap 14

berekening is gecontroleerd door een GPR Gebouw Expert bij vergunningverlening 14

berekening is gecontroleerd door een GPR Gebouw Expert bij oplevering 14

berekening is gevalideerd door een GPR Gebouw Assessor bij vergunningverlening 14

berekening is gevalideerd door een GPR Gebouw Assessor bij oplevering 14

3.1 (terugkoppeling) Energiezuinig gebruik gebouw 66

goede gebruikershandleiding, afgestemd op kennisniveau gebruiker 3

tussenmeters energiegebruik diverse gebouwdelen/functies 14

systeem voor energiemonitoring 14

communicatie met gebruikers/bewoners over gebruik installaties 14

publiceren van energiegebruiken op een publieke plaats 14

onderhoudscontract installaties 3

onderhoudscontract installaties is prestatiegericht 3

3.2 Energielabels 21

er is een energielabel of maatwerkadvies opgesteld 14

gebouw is voorzien van een zichtbaar energielabel 7

3.3 Waarborg bouwkwaliteit 34

thermografisch onderzoek toont dat thermische kwaliteit gebouwschil voldoet aan ontwerpspecificaties 14

luchtdoorlatendheidsmeting toont dat luchtdichtheid van gebouwschil voldoet aan ontwerpspecificaties 14

prestatieborging van de installaties is geregeld 7

4 Proceskwaliteit milieu 100

goede opslag materialen/producten op bouwplaats 14

herbruikbare verpakkingen voor bouw- en onderhoudsproducten 14

maatregelen tegen water- en bodemverontreiniging bij uitvoering 14

zorgvuldige en vergaande afvalscheiding bij uitvoering 14

goede gebruikershandleiding, afgestemd op kennisniveau gebruiker 3

sloopbestek, meegeleverd bij oplevering 14

duurzaam onderhoudsplan 14

zorgvuldige detaillering, ter voorkoming van naden 14

5 Proceskwaliteit gezondheid 45

prestatieborging van de installaties is geregeld 7

goede gebruikershandleiding, afgestemd op kennisniveau gebruiker 3

onderhoudscontract installaties 3

onderhoudscontract installaties is prestatiegericht 3

legionella beheer is conform wettelijk kader 14

bij de verwerking van isolatiematerialen wordt rekening gehouden met gezondheidsrisico&#39;s 14

6.1 Proceskwaliteit gebruikskwaliteit 34

ITS-keurmerk is afgegeven 14

informatie over prestatie van het gebouw 7

milieubeleid, -plan of –beheersysteem 14

6.2 Brandpreventie 3

goede gebruikershandleiding brandveiligheid 3

7 Proceskwaliteit toekomstwaarde 28

partnerschappen met een lokale natuurorganisatie 14

planten en dieren als medegebruiker van het plangebied 14

Proceskwaliteit 410038 Omgevingsdienst IJmond
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GPR Gebouw© 4.3 » Nieuwbouw Logiesgebouwen

7,9 10001 Energie
1.1 Energieprestatie 7,8 750

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)

GO 1.821,51

EPC 0,97

Primair energiegebruik EPG (GJ)

totaal primair energiegebruik (GJ) 620

totaal CO2 verbruik (ton) 38

Resultaten

Energieprestatie en CO2-emissie

Energieprestatie coëfficiënt (EPC) 0,97

CO2 (ton) 38

CO2 emissiereductie (%) 47

Primair energiegebruik EPG

totaal primair energiegebruik (MJ) 620000

primair energiegebruik per m2 GBO (MJ/jaar m2) 340
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1.2 Energieprestatie, aanvullend 8,1 250

1.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

1.2.2 CO2 emissiereductie t.o.v. niveau 2006

CO2-emissiereductie  &#61; 100% 80

80% <= CO2-emissiereductie < 100% 64

60% <= CO2-emissiereductie < 80% 48

40% <= CO2-emissiereductie < 60% 32

20% <= CO2-emissiereductie < 40% 16

0% <= CO2-emissiereductie < 20% 0

-20% <= CO2-emissiereductie < 0% -16

-40% <= CO2-emissiereductie < -20% -32

-60% <= CO2-emissiereductie < -40% -48

-80% <= CO2-emissiereductie < -60% -64

-100% <= CO2-emissiereductie < -80% -80

CO2-emissiereductie  < -100% -96

1.2.3 Ontsluiting gebouw

energiezuinige lift(en) of geen lift 10

1.2.4 Overige energiebesparende voorzieningen

energiezuinige buitenverlichting 10

1.2.5 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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Proceskwaliteit

(terugkoppeling) Energiezuinig gebruik gebouw

goede gebruikershandleiding, afgestemd op kennisniveau gebruiker

tussenmeters energiegebruik diverse gebouwdelen/functies

systeem voor energiemonitoring

communicatie met gebruikers/bewoners over gebruik installaties

publiceren van energiegebruiken op een publieke plaats

onderhoudscontract installaties

onderhoudscontract installaties is prestatiegericht

Energielabels

er is een energielabel of maatwerkadvies opgesteld

gebouw is voorzien van een zichtbaar energielabel

Waarborg bouwkwaliteit

thermografisch onderzoek toont dat thermische kwaliteit gebouwschil voldoet aan ontwerpspecificaties

luchtdoorlatendheidsmeting toont dat luchtdichtheid van gebouwschil voldoet aan ontwerpspecificaties

prestatieborging van de installaties is geregeld
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7,1 10002 Milieu
2.1 Milieuprestatie gebouw (MPG) 6,1 500

Gebouwkenmerken

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: Logiesgebouw

Levensduur: 75 jaar

Type: Logies, collectief, 1500m2

Totaal BVO: 2515 m2

Totaal GO: 1878 m2

Resultaten

Gewogen milieueffecten

Grondstoffen: 0,005 €/m2 BVO*jaar

Emissies: 0,811 €/m2 BVO*jaar

MPG (schaduwprijs): 0,82 €/m2 BVO*jaar

Gebruikte versies software en database

Versie GPR Gebouw: 4.3

Versie productendatabase SBK: 2.1

Versie GPR MPG rekenkern: 1.1.6

Materialisering

Fundering

Bodemvoorzieningen

Bodemafsluitingen Zand [100 mm dikte] 1119,7 m2

Fundering

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps [500 mm dikte,400 mm hoogte] 266,9 m1

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, vrijdragend Balk en broodjes; prefab beton; incl. isolatie,eps,Rc:4.0 + druklaag 715 m2

Dekvloeren Anhydriet gietvloer, op 20mm polystyreen (NBVG) [70 mm dikte] 715 m2

Afwerklagen MOSA Keramische vloertegels; ongeglazuurd/geplaatst/gevoegd 75 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [280 mm dikte] 865 m2

Dekvloeren Zandcement [40 mm dikte] 625,8 m2

Afwerklagen, vloer MOSA Keramische vloertegels; ongeglazuurd/geplaatst/gevoegd 105 m2

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 650 m2

Vloeren, balkon- en galerij

Vloeren Beton, prefab; AB-FAB [250 mm dikte] 350 m2

Balustrades RVS; glasplaat vulling 210 m1

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Dragende wanden, massief Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening [200 mm dikte] 195 m2

Dragende wanden, massief Kalkzandsteen lijmblokken [250 mm dikte] 850 m2

Gevels

Gevels, dicht

Spouwwanden, binnenblad, systeem HSB, nietdragend binnenspouwblad; incl.isolatie&beplating, duurz.bosb;NBvT 360 m2

Isolatielagen Isover Mupan Plus 352,8 m2

Bekledingen Natuursteen; plaat+stalen profielen [40 mm dikte] 180 m2

Gevels, open

Kozijnen Accoya, kozijn + draaiend raam; geschilderd, h&s, duurzaam bosbeheer; NBvT 836 m2

Deuren Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 60 p

Beglazing HR glas; droog beglaasd [11 mm dikte] 671,3 m2

Lateien Beton, prefab; AB-FAB [100 mm dikte,60 mm hoogte] 157 m1

Vensterbanken Kunststeen; element [20 mm dikte] 219,7 m1

Waterslagen Kunststeen [100 mm breedte,40 mm hoogte] 313,5 m1

Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 120,8 m1

Milieu 810038 Omgevingsdienst IJmond



Daken

Daken, plat

Daken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [280 mm dikte] 950 m2

Isolatielagen Stybenex EPS plaat wit 20 kg/m3 [6 m2k/w r-waarde] 950 m2

Bedekkingen DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd incl. bevestigers 950 m2

Waterkeringen Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 351,6 m1

Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3 mm dikte] 778,2 m2

Aftimmering, buiten Volkern; op regelwerk, geisoleerd [8 mm dikte] 265 m1

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties U-bouw Warmtepomp Brine-water, 65 w/m2 1821,51 m2gbo

Warmtedistributiesystemen Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 1821,51 m2gbo

Warmtapwaterinstallaties Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter 2 p

aantal nog te bepalen

Elektrische installatie

Aarding aarding kantoorgebouw 1821,51 m2gbo

Verlichting Armatuur & lampen, LED-120 cm 1821,51 m2gbo

Elektricteitsleidingen Koper met PP-isolatie (in PVC buis) - Ubouw 1821,51 m2GBO

Elektriciteitsopwekkingsystemen Kristallijn silicium, paneel (135 Wp/m2); paneel+inverter+bekabeling+steun 225 m2

Electriciteitslevering, extern Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair) 67282,22 kWh

Vul hier in het elektriciteitsgebruik minus de elektriciteitsopwekking PV (ga hiervoor uit van de EPG-resultaten, berekend

energiegebruik aan de meter - eigen eenheden). Is de som kleiner dan 0, vink Netstroom dan uit.

Koudelevering

Koudeopwekkingsinstallaties Compressiekoelmachine 1821,51 m2GBO

Koudeafgiftesystemen Luchtkoeling d.m.v. plaatselijke inductie-units 1821,51 m2GBO

tevens voor verwarming

Luchtbehandeling

Luchtbehandelingssystemen VLA LBK; balans, 4.000-16.000m3/h, koeling+verwarming+warmtewiel; U-bouw 1 p

Luchtdistributiesystemen Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters 1821,51 m2gbo

Water- en gasdistributie

Waterleidingen Polyvinylchloride, 15 mm; U-bouw 1821,51 m2GBO

Afvoeren

Binnenrioleringen Polyetheen; leiding 1878 m2gbo

Hemelwaterafvoeren Polyetheen; diameter:80mm; d:1.8mm 160 m1

Inbouw

Binnenwanden

Niet dragende wanden, massief Gipsblokken, normale dichtheid (NBVG) [70 mm dikte] 477 m2

Plinten Meranti; duurzame bosbouw [12 mm dikte,55 mm hoogte] 1033,8 m1

Afwerklagen Behang; vinyl 1480,9 m2

Afwerklagen Gipspleister (NBVG) [5 mm dikte] 265,1 m2

Afwerklagen Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 525,2 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Staal; verzinkt+gemoffeld 439,5 m2

Binnendeuren Honingraat; geschilderd:alkyd 232,5 p

Binnenbeglazing Enkel glas; droog beglaasd [4 mm dikte] 13,5 m2

Binnendorpels Kunststeen [20 mm hoogte] 209,3 m1

Trappen en liften

Centrale trappen Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes 9,8 p

Balustrades Staal; gepoedercoat; spijlen 54,6 m1

Leuningen Aluminium [60 mm diameter] 39 m1

Liftcabines Staal; personenlift; gemoffeld 1,2 p

Liftinstallaties Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag 3 p

Vaste voorzieningen

Keukenkasten Multiplex; geschilderd:alkyd 13,1 m1

Aanrechtbladen Roestvaststaal; d:1mm+onderblad:multiplex 13,1 m1

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 25 p

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 77,5 p

Douchevoorzieningen Keramiek; tegels 23,8 p

Terreinvoorzieningen

Verhardingen Straatbaksteen; KNB [65 mm dikte] 100,5 m2
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2.2 Circulair materiaalgebruik 7,6 300

2.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 180

2.2.2 Hergebruik producten

bij meerdere gebouwelementen; >= 50% (gemiddeld) 14

bij één gebouwelement;  >= 50% 7

bij meerdere gebouwelementen; < 50% (gemiddeld) 7

bij één gebouwelement; < 50% 4

geen hergebruik 0

2.2.3 Circulaire materialen (biobased of secundair)

bij meerdere gebouwelementen; hoog aandeel 19

bij één gebouwelement; hoog aandeel 10

bij meerdere gebouwelementen; relevant aandeel 6

bij één gebouwelement; relevant aandeel 3

geen circulaire materialen 0

2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen

> 95% 10

70 - 95% 5

50 - 70% 0

30 - 50% -24

< 30% -48

2.2.5 Bouwmethode, gericht op efficiënt materiaalgebruik

ontwerpoplossingen, gericht op slanke constructies 6

robuuste uitvoering of detaillering bij gevoelige gebouwelementen 6

eenvoudig aanpasbare gebouwcomponenten 6

2.2.6 Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli

industrieel bouwsysteem 27

scheiding constructie en afbouw/inrichting 18

demontabele gebouwcomponenten 13

2.2.7 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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2.3 Water 8,3 200

2.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

2.3.2 Waterverbruik toiletsystemen

waterloos toilet (o.a composttoilet) 13

4 liter reservoir, incl. stroomvergroter én spoelonderbreker 11

6 liter reservoir én spoelonderbreker 5

6 tot 9 liter reservoir én spoelonderbreker 0

6 tot 9 liter reservoir zonder spoelonderbreker -3

2.3.3 Waterverbruik kranen

kranen met volumebegrenzers 4

ééngreepsmengkranen 2

zelfsluitende kranen / sensorkranen 2

normale kranen 0

2.3.4 Waterverbruik douches

waterbesparende douchekop 13

thermostatische douchemengkraan 3

standaard-douchekoppen 0

2.3.5 Waterverbruik sprinklersystemen

geen sprinklerinstallatie 4

sprinklerinstallatie met waterbesparende maatregelen 0

sprinklerinstallatie met beperkt waterbesparende maatregelen -4

sprinklerinstallatie zonder waterbesparende maatregelen -9

2.3.6 Waterverbruik overige voorzieningen

warmtapwater: geen (mogelijkheid voor) bad 5

waterleiding: lekdetectiesysteem op hoofdleiding 5

warmwaterleiding: korte afstand van toestel naar tappunten 3

warmtapwater: CW-klasse 5 of 6 -8

2.3.7 Circulair watergebruik

opvang grijswater, gebruik voor o.a. toilet 4

opvang hemelwater, gebruik binnen (o.a. toilet) 4

opvang hemelwater, gebruik buiten (o.a groen) 2

2.3.8 Belasting riolering, bodem en grondwater

ontkoppeling, afvoer hemelwater naar bodem of oppervlaktewater of intensief groendak 8

extensief groendak 8

weinig verhard oppervlakte 4

gescheiden riolering 2

olie- en slibvangers bij o.a. parkeerplaatsen ontbreken -2

2.3.9 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

Milieu 1110038 Omgevingsdienst IJmond



Proceskwaliteit

Milieu, proces

goede opslag materialen/producten op bouwplaats

herbruikbare verpakkingen voor bouw- en onderhoudsproducten

maatregelen tegen water- en bodemverontreiniging bij uitvoering

zorgvuldige en vergaande afvalscheiding bij uitvoering

goede gebruikershandleiding, afgestemd op kennisniveau gebruiker

sloopbestek, meegeleverd bij oplevering

duurzaam onderhoudsplan

zorgvuldige detaillering, ter voorkoming van naden
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7,8 10003 Gezondheid
3.1 Geluid 7,3 200

3.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

3.1.2 Geluidbelasting van buiten

<= 53 dB 14

>53 dB en <=58 dB 0

>58 dB en <=63 dB -7

>63 dB en <=68 dB -11

>68 dB en <=73 dB -14

>73 dB -18

3.1.3 Geluidwering van de gevel

dubbele kierdichting + akoestisch glas + gebalanceerde ventilatie 17

dubbele kierdichting + akoestisch glas + suskast ventilatie 11

enkele kierdichting + gebalanceerde ventilatie 11

enkele kierdichting + suskast 6

enkele kierdichting en roosters/klepramen -6

3.1.4 Geluidwering scheidingswand met buren

luchtgeluid: DnT,A,k >= 57 dB en contactgeluid: LnT,A <= 49 dB 14

luchtgeluid: DnT,A,k >= 52 dB en < 57 dB en/of contactgeluid: LnT,A <= 54 dB en > 49 7

luchtgeluid: DnT,A,k >= 47 dB en < 52 dB en/of contactgeluid: LnT,A <= 59 dB en > 54 dB 0

luchtgeluid: DnT,A,k >= 42 dB en < 47 dB en/of contactgeluid: LnT,A <= 64 dB en > 59 dB -7

luchtgeluid: DnT,A,k < 42 dB of contactgeluid: LnT,A > 64 dB -14

3.1.5 Geluidwering plafond/vloer met buren

luchtgeluid: DnT,A,k >= 57 dB en contactgeluid: LnT,A <= 49 dB 14

luchtgeluid: DnT,A,k >= 52 dB en < 57 dB en/of contactgeluid: LnT,A <= 54 dB en > 49 7

luchtgeluid: DnT,A,k >= 47 dB en < 52 dB en/of contactgeluid: LnT,A <= 59 dB en > 54 dB 0

3.1.6 Geluidwering wand tussen verblijfsruimte en gemeenschappelijke verkeersruimte

zware deuren (>= 30 kg/m2) met goede kierdichting rondom, in wand van kalkzandsteen, baksteen, beton of metal stud (met minerale wol, zonder
kieren)

7

wanden met deuren met goede kierdichting rondom (minimum niveau duurzaam inkopen) 0

wanden met deuren zonder maatregelen -7

3.1.7 Installatiegeluid sanitair van buren

afvoerleidingen in schacht extra geïsoleerd 6

afvoerleidingen in schacht 0

toilet van bovenburen staat op lichte vloer, recht boven verblijfsruimte -3

standleiding van bovenburen niet of nauwelijks afgeschermd (loopt niet in schacht van steen of beton) -6

3.1.8 Installatiegeluid ventilatiesysteem

ventilatiesysteem met extra akoestische maatregelen 6

ventilatiesysteem met akoestische maatregelen 0

ventilatiesysteem zonder afdoende akoestische maatregelen -6

3.1.9 Nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten

goed geluidabsorberend verlaagd plafond 3

redelijk geluidabsorberend plafond 0

geen of nauwelijks geluidabsorberende voorzieningen -4

3.1.10 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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3.2 Luchtkwaliteit 7,3 450

3.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 270

3.2.2 Ventilatie en regelgeving

capaciteit ventilatievoorzieningen 1,5 x nieuwbouweis Bouwbesluit 2012 46

voorzieningen voor toe- en afvoer van ventilatielucht conform Bouwbesluit 2012 nieuwbouw 0

voorzieningen voor toe- en afvoer ventilatielucht, capaciteit minder dan nieuwbouw eis Bouwbesluit 2012 of onbekend -23

3.2.3 Aanvullende voorzieningen ventilatiesysteem

ventilatie is per ruimte te regelen 5

zelfregelende roosters of goed inducerende inblaasroosters 5

CO2-regeling 5

ventilatievoorzieningen zijn goed reinigbaar 5

gesloten keuken of geen keuken 5

er is sprake van recirculatie van ventilatielucht -5

ongunstige locatie luchttoevoer -9

er is luchtbevochtiging -5

3.2.4 Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen

geen fosfogips in plafonds/wanden/stucwerk 4

bouw- en afwerkmaterialen hebben geen of een lage formaldehyde emissie 4

geen onverpakte minerale vezels 4

binnenwerk wordt niet geschilderd 4

er wordt uitsluitend oplosmiddelarme verf gebruikt 2

oplosmiddelen arme/-vrije lijmen en kitten 4

3.2.5 Stofconcentraties in relatie tot warmte afgiftesysteem

lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming 14

lage temperatuurverwarming: radiatoren 7

radiatorenverwarming (hoge temperatuur) 0

luchtverwarming (voorzien van HEPA of ULPA filter) -3

luchtverwarming -7

3.2.6 Voorzieningen beperken stofconcentraties

goede reinigbaarheid verwarmingsvoorzieningen 5

beperken stofconcentraties door centrale stofzuiginstallatie 5

3.2.7 Uitstoot verbrandingsgassen verwarmingstoestel

warmtepomp of collectieve verwarming, warmtelevering 23

gesloten verbrandingstoestel 6

3.2.8 Uitstoot verbrandingsgassen door overige kenmerken

elektrisch kooktoestel in plaats van gas of geen kooktoestel 9

3.2.9 Biologische agentia

wanden en plafonds badkamer houden geen vocht vast 10

voldoende ventilatievoorzieningen in de badkamer 3

geen of weinig schimmelgevoelige materialen 3

geen 'zachte' vloerbedekking 7

3.2.10 Fijnstof - concentratie

gebouw ligt niet aan een drukke weg 5

gebouw ligt aan een drukke weg -9

3.2.11 Fijnstof - maatregelen

er is een groen dak of een groene gevel toegepast 2

de gevel aan de wegzijde is afgeschermd 2

3.2.12 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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3.3 Thermisch comfort 8,5 300

TO berekening: geen TO berekening beschikbaar

3.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 180

3.3.3 Zomercomfort - geen TO-berekening beschikbaar

raamoppervlakte ten opzichte van gebruiksoppervlakte < 20% 3

30% > raamoppervlakte ten opzichte van gebruiksoppervlakte > 20% 0

40% > raamoppervlakte ten opzichte van gebruiksoppervlakte > 30% -6

raamoppervlakte ten opzichte van gebruiksoppervlakte > 40% -13

oppervlak aan spuivoorzieningen voldoet minimaal aan nieuwbouweisen verblijfsgebied woningbouw 6

lichte bouwwijze (bijvoorbeeld houtskeletbouw) -3

massieve bouwwijze 3

zomernachtventilatie 3

ongunstige locatie luchttoevoer -3

overstekken boven ramen op zuid 6

buitenzonwering 9

zonwerende beglazing (ZTA <= 0,35 ) 6

koeling (vloerkoeling, airco) 13

3.3.4 Wintercomfort door warmteafgiftesysteem

lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming 20

lage temperatuurverwarming: radiatoren 10

radiatorenverwarming 0

luchtverwarming -8

3.3.5 Wintercomfort door overige kenmerken

tochtwerende voorzieningen ventilatietoevoer 20

zeer goede kierdichting 13

3.3.6 Individuele regelbaarheid

te openen ramen zijn traploos regelbaar 6

buitenzonwering, is individueel te bedienen 6

ruimtetemperatuur is individueel regelbaar 6

3.3.7 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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3.4 Licht en visueel comfort 10,0 50

3.4.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 30

3.4.2 Daglichttoetreding

daglichtoppervlakte in verblijfsruimten bedraagt 10% of meer van vloeroppervlakte 8

daglichtoppervlakte in verblijfsruimten bedraagt tussen 7% en 10% van vloeroppervlakte 0

daglichtoppervlakte in verblijfsruimten bedraagt minder dan 7% van vloeroppervlakte -8

reflectiecoëfficiënt binnenwanden > 0,5 en plafond > 0,7 2

daglichttoetreding wordt belemmerd door hoge of zeer nabij gelegen gebouwen -8

3.4.3 Daglichttoetreding - visueel comfort

voorkomen verblinding door daglicht/reflecties 3

geen gekleurde beglazing 3

uitzicht op groen 3

uitzicht op industrie of blinde gevels -3

3.4.4 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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Proceskwaliteit

Gezondheid, proces

prestatieborging van de installaties is geregeld

goede gebruikershandleiding, afgestemd op kennisniveau gebruiker

onderhoudscontract installaties

onderhoudscontract installaties is prestatiegericht

legionella beheer is conform wettelijk kader

bij de verwerking van isolatiematerialen wordt rekening gehouden met gezondheidsrisico's
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8,0 10004 Gebruikskwaliteit
4.1 Toegankelijkheid 6,0 250

Internationaal ToegankelijkheidsSymbool (ITS): op basis van losse maatregelen

4.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

Bezoekbaarheid 38

Behaalde punten 0

4.1.3 Toegangsroute, van openbare weg tot hoofdentree: vrije breedte

breedte >= 1,8 m OF niet aanwezig 100%

1,2 m <= breedte < 1,8 m 0%

breedte < 1,2 m -100%

4.1.4 Toegangsroute, van openbare weg tot entree: vrije breedte

breedte >= 1,2 m OF niet aanwezig 100%

0,9 m <= breedte < 1,2 m 0%

breedte < 0,9 m -100%

4.1.5 Toegangsroute, van openbare weg tot hoofdentree: hoogteverschil

h <= 0,02 m OF h > 0,02 m met helling <= 1:25 100%

h > 0,02 m met hellingbaan 0%

4.1.6 Toegangsroute, van openbare weg tot entree: hoogteverschil

h <= 0,02 m OF h > 0,02 m met helling <= 1:25 100%

h > 0,02 m met hellingbaan 0%

4.1.7 Hoofdentreedeur gebouw

gebruiksvlak aan weerszijden van de hoofdentreedeur >= 2,1x2,1 m 100%

breedte gebruiksvlak aan binnen- of buitenzijde van de hoofdentreedeur < 1,35 m OF diepte < 1,1 m -100%

4.1.8 Entreedeur logieseenheid

gebruiksvlak aan weerszijden van de entreedeur >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m 100%

breedte gebruiksvlak aan binnen- of buitenzijde van de entreedeur < 1,35 m OF diepte < 1,1 m -100%

4.1.9 Gemeenschappelijke verkeersruimte, van hoofdentree tot entree of bezoekbare ruimte(n): vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%

4.1.10 Gemeenschappelijke binnendeuren, van hoofdentree tot entree of bezoekbare ruimte(n)

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde aan 'draaizijde' >= 0,5 m en aan andere zijde >= 0,35
m

50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.11 Verkeersruimte, van entree tot bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet): vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.12 Binnendeuren, van entree tot bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet)

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.13 Personenlift in gebouw, op route naar bezoekbare ruimte(n)

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,1x2,1 m en opstelruimte voor lifttoegang >= 2,1x2,1 m OF éénlaags gebouw 100%

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05x1,35 m EN opstelruimte voor lifttoegang >= 1,5x1,5 m 50%

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05x1,35 m 0%

meerlaags gebouw zonder lift -100%

4.1.14 Afmetingen bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet)

op niveau van de entree is een bezoekbare ruimte en sanitaire ruimte (toilet) aanwezig 33%

sanitaire ruimte in publieke zone >= 1,65x2,2 / 1,95x1,9 m (toiletruimte) OF >= 2,2x2,2 m (indien multifunctioneel; ten minste 1st) 33%

toiletruimte >= 1,2x0,9 m EN deur in lange wand 33%

Rolstoeltoegankelijkheid 25

Behaalde punten 0

4.1.15 Gemeenschappelijke verkeersruimte, van hoofdentree tot entree of primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%
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4.1.16 Gemeenschappelijke binnendeuren, van hoofdentree tot entree of primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels 50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.17 Verkeersruimte, van entree tot primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.18 Binnendeuren, van entree tot primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.19 Buitendeuren gebouw, op route naar primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van overige buitendeuren >= 1,5x1,5 m 100%

4.1.20 Afmetingen primaire ruimten en buitenruimte

op niveau van de entree zijn verblijfsruimten, pantry en sanitaire ruimte (MIVA-toilet) aanwezig 33%

sanitaire ruimte in niet-publieke zone >= 1,65x2,2 / 1,95x1,9 m (toiletruimte) OF >= 2,2x2,2 m (indien multifunctioneel; ten minste 1st) 33%

niet-publieke toiletruimte >= 0,9 x 1,2 m EN deur in lange wand 33%

Aanvullende maatregelen 13

Behaalde punten 0

4.1.21 Gemeenschappelijke verkeersruimte, anders dan van hoofdentree tot entree of primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%

4.1.22 Gemeenschappelijke binnendeuren, anders dan van hoofdentree tot entree of primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels 50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.23 Verkeersruimte, anders dan van entree tot primaire ruimten en buitenruimte: vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.24 Binnendeuren, anders dan van entree tot primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.25 Trap in gemeenschappelijke verkeersruimte: vrije breedte

breedte >= 1,8 m OF éénlaags gebouw 100%

1,1/1,2 m <= breedte < 1,8 m 50%

0,8 m <= breedte < 1,1/1,2 m 0%

Gebruikskwaliteit 1910038 Omgevingsdienst IJmond



4.2 Functionaliteit 6,8 250

4.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

4.2.2 Meervoudig grondgebruik

twee of meer verschillende gebruiksfuncties op elkaar 4

twee of meer verschillende gebruiksfuncties aan elkaar 4

meerlaags gebouw 4

dak met gebruiksfunctie (bijv. daktuin, fietsparkeren en/of speelplein) 4

4.2.4 Netto verdiepingshoogte

hoogte >= 3,2 m 17

2,8 m <= hoogte < 3,2 m 8

2,6 m <= hoogte < 2,8 m 0

2,1 m <= hoogte < 2,6 m -8

hoogte < 2,1 m -17

4.2.5 Fietsparkeerplaatsen: aantal

meer dan volgens CROW-richtlijn 17

op niveau CROW-richtlijn 0

minder dan volgens CROW-richtlijn -17

4.2.6 Autoparkeerplaatsen: aantal

meer dan 20% boven de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie 17

gelijk aan de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie 0

minder dan de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie -17

4.2.7 Bereikbaarheid OV

OV halte op max. 500 m en frequentie < 10 min. OF op max. 250 m en frequentie < 15 min. 17

OV halte op max. 500 m en frequentie < 15 min. 8

OV halte op grotere loopafstand dan 500 meter of frequentie groter dan 15 minuten 0

4.2.8 Ruimtelijke en functionele diversiteit

functies en 'vloergebruik' zijn goed afleesbaar 1

ruimtelijke eenheden zijn helder te onderscheiden 1

ruimtelijke en functionele relatie tussen gebouwonderdelen is logisch en begrijpelijk 1

voldoende recreatieve voorzieningen in gebouw aanwezig 1

bovengemiddeld' voorzieningenniveau in gebouw aanwezig 1

gebouwonderdelen (ruimten) zijn passend gedimensioneerd 3

het gebouw omvat een grote ruimtelijke diversiteit 3

alle verblijfsruimten direct vanuit verkeersruimte bereikbaar 1

werkvertrekken zijn te vergroten door onderlinge koppelmogelijkheid 1

geen kleedruimte en douches gecombineerd met droogruimte voor natte kleding voor fietsers aanwezig -1

geen afzonderlijke ruimte aanwezig voor opslag van afvalfractie 'papier en karton' -1

ruimte aanwezig voor gescheiden opslag van recyclebaar afval 1

4.2.9 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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4.3 Technische kwaliteit 10,0 250

4.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 10,0 250

4.3.2 Kwaliteit dak

uitstekend 15

4.3.3 Kwaliteit dichte geveldelen

uitstekend 13

4.3.4 Kwaliteit kozijnen, ramen en deuren

uitstekend 13

4.3.5 Kwaliteit verwarmingsinstallatie

uitstekend 10

4.3.6 Kwaliteit koelingsinstallatie

uitstekend OF niet aanwezig 10

4.3.7 Kwaliteit warmtapwater-installatie

uitstekend 10

4.3.8 Kwaliteit ventilatie-installatie

uitstekend OF niet aanwezig 10

4.3.9 Kwaliteit elektrische installatie

uitstekend 10

4.3.10 Kwaliteit sanitaire voorzieningen

uitstekend 8

4.3.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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4.4 Sociale veiligheid 9,1 250

4.4.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

4.4.2 Sociale veiligheid gebouw

hoofdentree ligt niet in een nis, is zichtbaar vanuit omgeving en entreehal is voorzien van binnen- en buitenverlichting 11

hoofdentreehal is voorzien van helder, doorzichtig glas; daglicht kan toetreden 11

toegangsdeuren van gebouw en van compartimenten zijn zelfsluitend en beveiligd tegen flipperen 11

toegangsdeuren zijn voorzien van buitenverlichting 11

lift is voldoende verlicht OF niet aanwezig 11

vanuit verblijfsruimten zicht op gemeenschappelijke buitenruimte 11

zorgvuldige vormgeving en verlichting nissen en onderdoorgangen OF niet aanwezig 11

gebouw is niet opklimbaar tot ten minste 3 m vanaf maaiveld 11

(gebouwde) parkeervoorziening op eigen terrein is niet vrij toegankelijk, voldoende verlicht en voldoende zichtbaar vanuit het gebouw OF niet
aanwezig

11

blinde gevel aan openbare ruimte of gemeenschappelijke buitenruimte -11

inbraakwerendheid van deuren van (collectieve) bergingen en collectieve fietsenstalling is minder dan weerstandsklasse 2 -11

4.4.3 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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Proceskwaliteit

Gebruikskwaliteit, proces

ITS-keurmerk is afgegeven

informatie over prestatie van het gebouw

milieubeleid, -plan of –beheersysteem

Brandpreventie

goede gebruikershandleiding brandveiligheid
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7,1 10005 Toekomstwaarde
5.1 Toekomstgerichte voorzieningen 7,3 200

5.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

5.1.2 Hoogwaardige elementen

draagvermogen van vloer >= 5,0 kN/m2 18

dakconstructie berekend op het gewicht van een extensief groendak 9

dichte geveldelen van verblijfsruimten Rc >= 5,0 m2K/W 18

dichte geveldelen van niet-verblijfsruimten Rc >= 3,5 m2K/W 9

niet-vandaalbestendige bouwdelen en producten op kwetsbare plaatsen -9

semi-privéruimte-scheidende wand en vloer onder niveau Ilu;k >= 5 dB en Ico >= 10 dB -9

geen extra loze elektraleidingen met aansluitpunt naar alle verblijfsruimten -9

geen lage temperatuurverwarming (LTV) -18

5.1.3 Toekomstige duurzamere uitrusting

gevel gereed voor buitenzonwering 5

gevel gereed voor vraaggestuurd ventilatierooster 5

gevel gereed voor gevelbegroeiing 5

alle verdiepingen in het gebouw zijn eenvoudig bereikbaar te maken voor rolstoelgebruikers 5

bereikbare leidingtracés 5

gebouw ongeschikt voor actieve zonne-energie -5

geen ruimte gereserveerd voor uitbreiding installatie -5

5.1.4 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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5.2 Flexibiliteit 7,6 400

5.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 240

5.2.2 Mate van uitbreidbaarheid

GO meer dan +50% uitbreidbaar 27

GO +25 tot +50% uitbreidbaar 18

GO +10 tot +25% uitbreidbaar 9

GO tot +10% uitbreidbaar 0

GO niet uitbreidbaar -9

5.2.3 Draagstructuur

kolommen-/balkenstructuur 27

mix kolommen-/balkenstructuur met schijven 0

schijven -27

5.2.4 Aanpasbare elementen

scheiding van drager en inbouw 27

doorbreekbare zones in dragende wanden of wanddelen 9

doorbreekbare zones in (dak)vloeren 9

bereikbare en demontabele verbindingen van elementen 9

installatiecomponenten niet eenvoudig aanpasbaar en vervangbaar -9

elementen met korte levensduur niet eenvoudig vervangbaar -9

5.2.5 Verandering indeling

ruimten eenvoudig te vergroten of verkleinen 18

het gebouw is verkavelbaar 18

verschillende gebruiksfuncties binnen  casco mogelijk 18

5.2.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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5.3 Belevingswaarde 6,5 400

5.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 240

5.3.2 Belevingswaarde directe omgeving (binnen 400 m)

monumentale/historische gebouwen aanwezig 11

verscheidenheid aan (gebouw)functies aanwezig 11

gevarieerd en samenhangend straatbeeld 11

zichtbare parkeerplekken op eigen terrein ontworpen 11

geen openbare voorzieningen aanwezig -11

geen recreatief water, groen, plein of park aanwezig -11

5.3.3 Belevingswaarde buitenzijde gebouw

de verschijningsvorm is afwisselend 8

variatie in (beeld)contrasten is samenhangend 8

schaal en ritmiek in het gevelbeeld zijn logisch, tonen structuur 8

de verschijningsvorm van het gebouw past  bij zijn context 8

het gebouw is opvallend zichtbaar vanuit de openbare ruimte 8

materiaalkeuze op mooie veroudering 8

het gebouw heeft geen duidelijke identiteit -8

5.3.4 Belevingswaarde binnen gebouw

de ruimtelijke werking en/of plattegrondindeling is bijzonder en gevarieerd 11

netto verdiepingshoogte >= 3,9 m 6

netto verdiepingshoogte >= 3,2 m 6

zorgvuldig ontworpen en gedetailleerde entree 6

uitzicht op gevarieerde buitenruimte vanuit zitpositie in verblijfsruimten 6

hoog daglichtniveau in verblijfsruimten 6

daglichttoetreding ook in verkeersruimte 6

uitzicht op industrie of blinde gevels -6

5.3.5 Educatieve waarde

zichtbare instructies voor duurzaam gebruik gebouw 5

zichtbare systemen voor duurzame energie 5

zichtbare systemen voor waterverwerking 5

zichtbaar duurzaam materiaalgebruik 5

zichtbare voorzieningen voor biodiversiteit 5

5.3.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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Proceskwaliteit

Toekomstwaarde, proces

partnerschappen met een lokale natuurorganisatie

planten en dieren als medegebruiker van het plangebied
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1 INLEIDING

In opdracht van BRO is een inventarisatie uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten behoeve van een plan
aan de Zeeweg te Bloemendaal. De voorgenomen ontwikkeling betreft een uitbreiding van een bestaand
restaurant en de realisatie van een hotel.

De ligging van het plangebied (rode omlijning is weergegeven in afbeelding 1.

In het kader van het onderzoek naar het planvoornemen dienen de externe veiligheidsrisico’s ten gevolge van
activiteiten in de directe omgeving te worden geïnventariseerd. Externe veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan door
het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen en over transportroutes (weg, spoor en water) en het
gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen bij inrichtingen. In deze quickscan zijn de risicobronnen
geïnventariseerd en is beoordeeld of de genoemde risicobronnen mogelijk een belemmering vormen voor de
invulling van het plangebied. Indien risicobronnen een mogelijke belemmering vormen, is een vervolgonderzoek
noodzakelijk.

Afbeelding 1 Ligging van het plangebied
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2 TRANSPORTASSEN

2.1 Inleiding
Eén van de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een plan waar mensen verblijven, zoals de voorgenomen
ontwikkeling, zijn de externe veiligheidsrisico’s vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het
spoor en het water. Bepaald dient te worden of het vervoer van gevaarlijke stoffen consequenties kan hebben
voor de gewenste ontwikkeling.

2.2 Wettelijk kader
Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in de richtlijnen voor stationaire bronnen en transportassen. De
regelgeving rond de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen volgt per 1 april 2015 uit de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen (Wvgs, Stb. 2013, nr. 307). De Wvgs vervangt de nota en de circulaire Risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs). In de Wvgs en het besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) worden
normwaarden gegeven voor twee verschillende typen risico’s, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. In
de bijlagen van de Regeling Basisnet is opgenomen voor welke transportroutes de externe veiligheidsrisico’s
bepaald moeten worden. In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is vastgelegd hoe de risico’s van
transport van gevaarlijke stoffen berekend en geanalyseerd moeten worden.

2.2.1 Risiconormen
Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het plaatsgebonden risico (PR) en het
groepsrisico (GR).

Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een
transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De
hoogte van het GR representeert de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer
personen in de omgeving van de transportroute in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval op die
transportroute.

Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen beperkingen aan het
ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 200 meter van een route of tracé
ligt. Indien de risicobron op meer dan 200 meter afstand van het plangebied is gelegen, hoeft geen berekening
plaats te vinden van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van) de hoogte van het
groepsrisico.

Een (beperkte) verantwoordingsplicht voor de hoogte van het groepsrisico is aan de orde indien een plangebied
zich bevindt binnen het invloedsgebied van een risicobron. Het invloedsgebied wordt bepaald door de 1%
letaliteitsafstand van de stofcategorieën die getransporteerd worden. In de HART zijn per stofcategorie en per
modaliteit vaste afstanden opgenomen voor de begrenzing van het invloedsgebied. De ligging van het
invloedsgebied per modaliteit is in navolgende tabel 1 weergegeven.
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Tabel 1 Invloedsgebied per stofcategorie
Stofcategorie Invloedsgebied 1% letaliteitsafstand (m)

Weg, water Spoor Spoor Weg Water
LF1 45 35
LF2 C3 35 45 35
LT1 D3 375 730 600
LT2 880 880
LT3 D4 >4.000 >4.000 n.v.t.
LT4 40 n.v.t.
GF1 n.v.t. n.v.t.
GF2 40 65
GF3 A 460 355 90
GT2 245 n.v.t.
GT3 B2 995 560 1.070
GT4 B3 >4.000 >4.000 n.v.t.
GT5 B3 >4.000 >4.000 n.v.t.

2.3 Transport over waterwegen
Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over
het water zijn uitsluitend waterwegen van belang waar vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is
toegestaan.

Op basis van de afstanden die in tabel 1 zijn genoemd, blijkt dat het maximale invloedsgebied van gevaarlijke
stoffen die over water vervoerd worden, 1.070 meter bedraagt (GT3-stoffen).

Binnen een afstand van 1.070 meter vanaf het plangebied is geen waterweg gelegen waarover transport van
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De risico’s als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen over water vormen geen
belemmeringen voor de planvorming, uit het oogpunt van externe veiligheid.

2.4 Transport over wegen
Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over
de weg zijn uitsluitend de transportassen van belang waar structureel vervoer van gevaarlijke stoffen in
bulkvervoer is toegestaan. In beginsel zijn dit A- en N-wegen.

Op de risicokaart zijn binnen een straal van 4.000 meter van het plangebied geen wegen aangeduid voor het
transport van gevaarlijke stoffen. Door de Omgevingsdienst is aangegeven dat over de Zeeweg en Boulevard
Barnaart (N200) transport van gevaarlijke stoffen (propaan) plaatsvindt ten behoeve van o.a. Qurios vakantiepark
Bloemendaal aan Zee en camping de Duinrand.

Ter plaatse van dit wegvak is derhalve geen sprake van structureel transport van gevaarlijke stoffen, maar
uitsluitend van lokaal bestemmingsverkeer met gevaarlijke stoffen. De N200 ter hoogte van het plangebied geldt
als weg buiten de bebouwde kom waar een maximum snelheid van 50 km/uur is toegestaan.  Op basis van de
vuistregels uit de Handleiding Risicoberekeningen Bevt (versie 1.2) heeft deze weg geen PR10-6-risicocontour.

De N200 sluit in de kern Bloemendaal aan op de N208. Uit de meest recente telgegevens van Rijkswaterstaat
volgt dat over de N208 in de kern Bloemendaal 24 transporten met GF3-stoffen plaatsvinden. De N208 geldt
als aanvoerroute voor de N200. Op de N200 ter plaatse van het plangebied is derhalve sprake van maximaal
24 transporten aan GF3-transporten.
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Onderstaand wordt op basis van de vuistregels uit de HART bepaald of de invloed van het plan op de hoogte
van het groepsrisico berekend moet worden met behulp van het rekenprogramma RBM II.

Vuistregels toetsing groepsrisico:

Toetsing oriëntatiewaarde:

Vuistregel 1:  Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens (bulkvervoer) stoffen
bevat uit de categorieën LT3, GT4 of GT5 (ongeacht de aantallen) pas dan RBM II
toe.

Vuistregel 2:  Wanneer GF3 minder is dan 10 maal de drempelwaarde in Tabel 1-8 (eenzijdige
bebouwing) of 10 maal de drempelwaarde in Tabel 1- 9 (2-zijdige bebouwing)
wordt de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet overschreden.

Toetsing 10% van de oriëntatiewaarde:

Vuistregel 1:  Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens (bulkvervoer) stoffen
bevat uit de categorieën LT3, GT4 of GT5 (ongeacht de aantallen) pas dan RBM II
toe.

Vuistregel 2:  Wanneer GF3 minder is dan de drempelwaarde in Tabel 1-8 (eenzijdige
bebouwing) of in Tabel 1-9 (2-zijdige bebouwing) wordt de oriëntatiewaarde van
het groepsrisico niet overschreden.

Gebleken is dat over de N200 ter hoogte van het plangebied GF3-stoffen worden getransporteerd. Aan
vuistregel 1 wordt derhalve voor beide toetsingen voldaan.

In onderhavig geval is, met uitzondering van het plangebied, vrijwel geen (verblijfs)bebouwing aanwezig. Wel is
aan beide zijden van de weg sprake van voorzieningen voor recreatief verblijf (camping, vakantiepark).  Er wordt
derhalve (worst-case) uitgegaan van tweezijdige bebouwing. De kleinste afstand tussen een gebouw en de as
van de N200 bedraagt circa 20 meter. Bij een transportaantal van 24 GF3-transporten wordt de
oriëntatiewaarde pas overschreden bij een populatiedichtheid van 800 personen/ha. Voor de 10% toetsing van
de oriëntatiewaarde volgt een overschrijding bij een dichtheid van circa 300 personen/ha.
Dergelijke hoge personenaantallen worden in de onderhavige situatie niet behaald. Geconcludeerd wordt dat
ook na de planvorming de oriëntatiewaarde en de 10% van de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden.

Op basis van het gestelde in artikel 8 van het Besluit externe veiligheid transportroutes hoeft de invloed van het
plan op de hoogte van het groepsrisico niet kwantitatief inzichtelijk te worden gemaakt. Wel moeten de risico’s
als gevolg van de transporten met gevaarlijke stoffen over de N200 worden meegenomen in een beperkte
verantwoording van het groepsrisico.

2.5 Transport over het spoor
Ook ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen
over het spoor zijn uitsluitend spoorwegen van belang waar vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is
toegestaan.

Op circa 3.000 meter ten zuiden van het plangebied is de spoorlijn naar de kern Zandvoort gelegen. Deze
spoorlijn is niet opgenomen in het Basisnet spoor. Over deze spoorlijn vindt geen structureel transport van
gevaarlijke stoffen plaats. De risico’s als gevolg van transporten met gevaarlijke stoffen over het spoor vormen
geen belemmeringen voor de planvorming, uit het oogpunt van externe veiligheid.
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3 BUISLEIDINGEN

3.1 Inleiding
Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient tevens rekening te worden gehouden met het vervoer van
gevaarlijke stoffen door buisleidingen waarvoor bepaalde aan te houden risicoafstanden gelden. Deze afstanden
zijn onder andere afhankelijk van de aard van de stof, de druk waaronder deze wordt getransporteerd, de
diepteligging en de diameter en wanddikte van de buisleiding. Ten aanzien van de externe veiligheid gaat het
vooral om de risico’s in het geval er iets fout gaat met een hogedruk aardgastransportleiding. Maar ook andere
buisleidingen kunnen een aandachtsgebied voor externe veiligheid hebben dat tot over het plan reikt. Bepaald
dient te worden of eventueel aanwezige buisleidingen consequenties kunnen hebben voor het plangebied.

3.2 Wettelijk kader
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Dit besluit sluit aan
bij de risiconormering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Dat betekent dat de toetsings- en
bebouwingsafstand worden vervangen door een afstand voor het plaatsgebonden risico (PR) en een afstand voor

het invloedsgebied van het groepsrisico (GR). Voor het PR geldt dat er binnen de 10-6-risicocontour geen
kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een
richtwaarde. Voor het GR geldt, indien er objecten binnen het invloedsgebied liggen, een verantwoordingsplicht.

3.3 Inventarisatie lokale buisleidingen
Eventuele risico’s van buisleidingen zijn pas relevant indien de effecten van een ongeval het plangebied kan
overschrijden. Om inzicht te krijgen in de bandbreedte van het invloedsgebied van buisleidingen is het Handboek
buisleiding in bestemmingsplannen-Handreiking voor opstellers van bestemmingsplannen (geactualiseerde versie
2016) geraadpleegd, waarin uit tabel 5.1 1%-letaliteitsgrens bij hogedrukaardgastransportleidingen blijkt dat de
grootst mogelijke 1%-letaliteitsafstand van een buisleiding 580 meter bedraagt. Voor plannen op méér dan 580
meter afstand van een buisleiding kan dan ook worden geconcludeerd dat geen beperkingen gelden voor het
plan; de berekening van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van) de hoogte van
het groepsrisico is dan niet aan de orde.

Op basis van de risicokaart is geconstateerd dat op een afstand van circa 1.100 meter ten oosten van het
plangebied een buisleiding voor het transport van gevaarlijke stoffen is gelegen. Geconcludeerd kan worden dat
de risico’s als gevolg van hogedruk aardgasleidingen geen belemmering vormen voor de planvorming.
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4 INRICHTINGEN

4.1 Inleiding
Naast het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes en door buisleidingen, dient bij de realisatie van het
plan ook rekening te worden gehouden met de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen bij inrichtingen
waarvoor ook aan te houden risicoafstanden gelden. Bepaald dient te worden of eventueel aanwezige risicovolle
inrichtingen belemmeringen kunnen vormen voor de planrealisatie.

4.2 Wettelijk kader
Voor risicovolle activiteiten en/of risicovolle installaties bij inrichtingen worden ten aanzien van het
milieuhygiënische aspect externe veiligheid regels gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het
Activiteitenbesluit milieubeheer wordt aangesloten op de van toepassing zijnde publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
(PGS). Daarnaast is een aantal rechtstreeks geldende besluiten van belang waarin te respecteren
veiligheidsafstanden en/of risicocontouren zijn opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan het Besluit risico’s
zware ongevallen (Brzo 2015), het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire opslag ontplofbare
stoffen voor civiel gebruik en het Vuurwerkbesluit.

Voor zover het Bevi, Brzo 2015 en de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik niet van
toepassing is, vallen activiteiten met gevaarlijke stoffen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien de
drempelwaarden uit bijlage 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet wordt overschreden, vallen activiteiten
met de opslag van ontplofbare stoffen zoals genoemd in het Vuurwerkbesluit eveneens onder het Activiteitenbesluit
milieubeheer. In specifieke gevallen kunnen aanvullende voorschriften zijn opgenomen in een individuele
milieuvergunning. De effecten met betrekking tot externe veiligheid worden uitgedrukt in te respecteren
veiligheidsafstanden, plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

4.3 Inventarisatie relevante inrichtingen
Met behulp van de risicokaart is bepaald of het plangebied binnen de plaatsgebonden risicocontouren, dan wel
invloedsgebieden van omliggende risicovolle inrichtingen is gelegen. In de uitsnede in navolgende afbeelding is
de ligging van relevante inrichtingen in de directe omgeving van het plangebied weergegeven.
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Afbeelding 2 Globale ligging inrichtingen ten opzichte van het plangebied (bron: risicokaart)

In de omgeving van het plangebied zijn enkele campings/vakantieparken gelegen waar een propaantank
aanwezig is. De propaantank van camping de Duinrand aan de Boulevard Barnaart 68 is opgenomen op de
risicokaart. Uit de risicokaart blijkt dat de risicoafstanden van deze propaantank niet reiken tot aan het
plangebied. De aanwezige propaantank heeft een inhoud van 4.950 liter. Op basis van artikel 3.28 van het
Activiteitenbesluit bedraagt de maximaal te respecteren veiligheidsafstand voor een propaantank met een
capaciteit tot en met 5 m3  20 meter. De grens van het plangebied reikt niet tot deze veiligheidsafstand.

Aan de overkant van de Zeeweg en de Boulevard Barnaart bevindt zich, ter hoogte van het plangebied, Qurios
Bloemendaal aan Zee. Op basis van een luchtfoto (Google maps) is ook hier een propaantank aanwezig. Deze
propaantank is niet opgenomen op de risicokaart. De inhoud van deze propaantank is, op basis van de
luchtfoto, niet bekend. De inhoud bedraagt echter minder dan 13 m3, aangezien deze propaantank niet als Bevi-
installatie is opgenomen op de risicokaart. Op basis van artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit bedraagt de
maximaal te respecteren veiligheidsafstand voor een propaantank tot 13 m3 25 meter. De grens van het
plangebied reikt niet tot deze veiligheidsafstand.

De risico’s als gevolg van inrichtingen vormen derhalve geen belemmeringen voor de planvorming uit het oogpunt
van externe veiligheid.
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5 CONCLUSIE

In opdracht van BRO is een inventarisatie uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten behoeve van een plan
aan de Zeeweg te Bloemendaal. De voorgenomen ontwikkeling betreft een uitbreiding van een bestaand
restaurant en de realisatie van een hotel.

Transport over water en spoor
Het plangebied is niet gelegen binnen een invloedsgebied van een waterweg of spoorweg waarover transport
van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het transport van gevaarlijke stoffen over het water of het spoor vormen geen
belemmering voor de planontwikkeling. Een verantwoordingsplicht is niet aan de orde.

Transport over de weg
Het plangebied is niet gelegen binnen een PR 10-6-risicocontour van een nabijgelegen weg waarover structureel
gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Wel bevindt het plangebied zich binnen een afstand van minder dan 200
meter van de N200. Op deze weg vindt lokaal transport van propaan plaats ter bevoorrading van nabijgelegen
campings/vakantieparken. Op basis van de vuistregels uit de HART is geconcludeerd dat de 10% van de
oriëntatiewaarde niet wordt overschreden en de invloed van het plan op de hoogte van het groepsrisico derhalve
niet kwantitatief inzichtelijk hoeft te worden gemaakt. Wel geldt voor deze weg een verantwoording van de
hoogte het groepsrisico.

Buisleidingen
Het plangebied ligt niet binnen de 1% letaliteitsafstand van een buisleiding. De risico’s als gevolg van de
transporten met gevaarlijke stoffen door buisleidingen vormen geen aandachtspunt voor de planlocatie. Een
verantwoordingsplicht is derhalve niet aan de orde.

Inrichtingen
Het plangebied bevindt zich niet binnen een invloedsgebied van een risicovolle inrichting in de omgeving. De
risico’s als gevolg van inrichting in de omgevingen vormen geen aandachtspunt voor de planvorming waardoor
een verantwoordingsplicht niet aan de orde is.



Bijlage 10  Stikstofdepositieonderzoek
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 

De initiatiefnemer, Qurios Holiday Retreats B.V., is voornemens om, aan de Zeeweg 80 te 

Overveen, een Hotel te realiseren. Momenteel is op deze locatie een restaurant aanwezig, 

dit zal verdwijnen om plaats te maken voor het hotel. In het kader van deze ontwikkeling 

moet een stikstofdepositieonderzoek voor de aanleg- en gebruiksfase worden uitgevoerd.  

 

De locatie is kadastraal bekend als percelen 10689 en 11753, sectie A en kadastrale 

gemeente BMD00 (Bloemendaal). Het plangebied is aangegeven op afbeelding 1.  

 

 
Afbeelding 1. Locatie plangebied 
Bron: PDOK 
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Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

 informatie verstrekt door de initiatiefnemer; 

 via internet toegankelijke informatie zoals Streetview en Bing Maps en digitale 

ondergronden (PDOK); 

 gegevens en bureauexpertise De Roever Omgevingsadvies. 

1.2. Ligging van het bedrijf 

De ligging van het plangebied en de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn weergegeven 

op afbeelding 2. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden betreft ‘Kennemerland-Zuid’ en is 

gelegen op een afstand van circa 10 meter. 

 

 
Afbeelding 2. Ligging van de inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden 
Bron: AERIUS-calculator 
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2. WETTELIJK KADER 

2.1. Wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze wet worden 

drie eerdere wetten vervangen. Het gaat om de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) 

inclusief het Programma Aanpak Stikstof, de Boswet en de Flora- en faunawet. De 

bescherming van de Natura 2000-gebieden is ondervangen in onderdeel 

gebiedsbescherming (vervangt Nb-wet). Voor bestemmingsplannen is het toetsingskader 

voor deze gebieden in de basis ongewijzigd gebleven ten opzichte van de Nb-wet. 

 

Als (een wijziging van) een bestemmingsplan negatieve gevolgen heeft voor de Natura 2000-

gebieden kan het plan in beginsel niet worden vastgesteld. In dat geval moet het bevoegd 

gezag volgens artikel 2.8, van de Wet natuurbescherming (Wnb) eerst een passende 

beoordeling opstellen. Uit de passende beoordeling moet blijken dat de 

instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende gebieden niet aangetast worden door het 

plan. Eventueel worden maatregelen opgenomen die getroffen worden om dit te bereiken. 

Als niet aangetoond wordt dat aan de instandhoudingsdoelstellingen voldaan wordt, kan het 

plan geen doorgang vinden. 

 

Met behulp van een voortoets kan het bevoegd gezag bepalen of op voorhand negatieve 

gevolgen uit te sluiten zijn. Hierbij moet voor de gewenste situatie worden uitgegaan van de 

maximale planologische mogelijkheden. Voor plannen die ten opzichte van de 

uitgangssituatie op het referentiemoment geen significante toename in stikstofdepositie 

veroorzaken, zijn negatieve effecten ten aanzien van dit aspect uit te sluiten. In dat geval 

hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld. 

2.2. Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Gelet op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 

mei 2019, kan de PAS niet meer worden gehanteerd als toetsingskader op grond van de Wet 

natuurbescherming.  

 

Inmiddels is een nieuwe versie van het rekenprogramma AERIUS uitgebracht. Met deze 

nieuwe tool is de depositie op natuurgebieden berekend. Hoe de resultaten worden 

beoordeeld, is aan het bevoegd gezag. 

  



 

Stikstofdepositieonderzoek Zeeweg 80, Overveen   7 
Datum: 20 januari 2020 ; Referentie: 20191124.v05 
 

 

3. REKENONDERZOEK 

De voor stikstof relevante bronnen voor de beoogde situatie, voor zowel de aanleg- als de 

gebruiksfase, worden hieronder toegelicht.  

3.1. Aanlegfase 

De aanlegfase van dit project zal, naar schatting, 400 dagen duren. De emissiebronnen zijn 

in totaal per jaar weergegeven. 

3.1.1. Verkeer 

In de aanlegfase zullen er in totaal 2304 lichte en 616 zware voertuigbewegingen 

plaatsvinden.  

 

De voertuigbewegingen zijn gemodelleerd als een lijnbron met licht en zwaar verkeer met de 

actuele emissiefactoren voor wegverkeer die in het rekenprogramma AERIUS Calculator zijn 

opgenomen. Worst-case is uitgegaan van een weg binnen de bebouwde kom met 10% 

stagnatie. Hiermee wordt ook het manoeuvreren en stationair draaien van de voertuigen 

ondervangen.  

 

Het terrein ontsluit via de Zeeweg in beide richtingen. Omdat niet bekend is welke route dit 

verkeer zal afleggen zijn de voertuigbewegingen gelijk verdeeld over beide richtingen van de 

Zeeweg. De lijnbronnen zijn met een lengte gemodelleerd, waarna verwacht wordt dat het 

verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 

3.1.2. Mobiele machines 

Voor de sloop van bestaande bebouwing en realisatie van dit project zullen de mobiele 

machines uit tabel 1 en tabel 2 ingezet worden. 

 
Tabel 1. Mobiele machines o.b.v. kg/j 

Machine Vermogen 
(kW) 

Lastfactor 
(%) 

Emissiefactor 
(g/kWu) 

TAF-
factor 

Emissie 
(g/uur) 

Bedrijfsuren 
(uur/j) 

Emissie 
(kg/j) 

Graafmachine 160 0,6 0,36 0,89 30,8 24 0,7 

Shovel 55 0,6 0,36 1,05 12,5 8 0,1 

Beton 

storten/mixen 
200 0,6 0,36 1,10 47,5 60 2,9 

 
Tabel 2. Mobiele machines o.b.v. l/j 

Machine Stageklasse Brandstofverbruik (l/j) 

Rupskraan (sloop) Stage IV, Cat. R 150 

 

De mobiele machines zijn als oppervlaktebron verdeeld over het gehele plangebied. Mobiele 

machines die niet in tabel 1 en 2 zijn verwerkt, worden in elektrische vorm ingezet. 
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3.2. Gebruiksfase 

In de beoogde situatie wordt het 4-sterren hotel uitgevoerd met 46 kamers. 

3.2.1. Licht verkeer 

De totale inrichting heeft per etmaal 120 voertuigbewegingen als gevolg. Berekend met de 

CROW verkeersgeneratietool. Een uitdraai van de CROW berekening is weergegeven in 

bijlage I. 

 

Twee lijnbronnen zijn gemodelleerd vanaf het de parkeerplaats ten zuiden van het hotel, een 

in noordelijke richting en een in zuidelijke richting. De lijnbronnen zijn ingetekend tot een punt 

waarop de voertuigen op zijn gegaan in het heersende verkeersbeeld. Omdat niet in te 

schatten is in welke richting de voertuigen het plangebied verlaten, zijn de 

voertuigbewegingen gelijk verdeeld over beide lijnbronnen. 

 

Worst-case is uitgegaan van een weg binnen de bebouwde kom met 10% stagnatie. 

Hiermee wordt ook het manoeuvreren en stationair draaien van de voertuigen ondervangen. 

3.2.2. Stookinstallaties 

Het hotel zal gasloos worden uitgevoerd. Er zal dus geen stikstofuitstoot plaats vinden als 

gevolg van het stoken van gas. 

3.3. Berekeningswijze 

De stikstofdepositie door de gewenste activiteiten op de Natura 2000-gebieden is berekend 

met AERIUS Calculator. Een ingevoerde gegevens en resultaten zijn te vinden in bijlage II 

en III.   
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4. RESULTATEN 

De beoogde situatie, zoals weergegeven in hoofdstuk 3, is ingevoerd in de AERIUS 

calculator.  Uit de berekening blijken rekenresultaat voor de aanleg- en gebruiksfase van  

respectievelijk 0,15 en 0,43 mol/ha/j in Natura-2000 gebied ‘Kennemerland-Zuid’. Deze 

resultaten zijn te vinden in bijlage II en III. 

 

Het bovenstaande heeft vergunningplicht als gevolg. Sinds 4 oktober 2019 is het mogelijk 

om door middel van interne saldering aan te tonen dat de beoogde situatie een neutraal of 

positief effect heeft tegenover de referentiesituatie. Het bepalen van de referentiesituatie is 

gedaan aan de hand van de ‘handreiking intern en extern salderen’ van Bij12 van 19 

december 2019.  

 

De geldende referentiedatum voor Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid betreft 7 

december 2004. Op deze datum was voor deze inrichting een melding in het kader van het 

Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer, met kenmerk 2003.2964N  

van datum 10 april 2003 (zie bijlage IV) het vigerend recht.  

 

De inrichting is sinds deze melding qua bezoekerscapaciteit en aard onveranderd gebleven 

en de melding van 10 april 2003 betreft daarom voorts het vigerend recht. In deze melding is 

geen blijk gegeven van het gasverbruik destijds. Er is echter geen reden om te verwachten 

dat het gasverbruik toen lager was dan in de huidige situatie. Het tegenovergestelde is 

aannemelijker gezien stookinstallaties in de loop der tijd efficiënter en zuiniger zijn geworden. 

Er wordt op grond van het bovenstaande aangenomen dat het gasverbruik en het aantal 

bezoekers in de huidige situatie gelijk is aan de referentiesituatie. 

4.1. Referentie situatie 

Het restaurant heeft de volgende bronnen van stikstof tot gevolg. 

4.1.1. Licht verkeer 

De totale inrichting heeft per etmaal 130 voertuigbewegingen als gevolg. Dit is berekend aan 

de hand van de parkeerbehoefte (65) van een restaurant en een bezetting van 200% per 

dag.  

 

Twee lijnbronnen zijn gemodelleerd vanaf het de parkeerplaats ten zuiden van het 

restaurant, een in noordelijke richting en een in zuidelijke richting. De lijnbronnen zijn 

ingetekend tot een punt waarop de voertuigen op zijn gegaan in het heersende 

verkeersbeeld. Omdat niet in te schatten is in welke richting de voertuigen het plangebied 

verlaten, zijn de voertuigbewegingen gelijk verdeeld over beide lijnbronnen. 

 

Worst-case is uitgegaan van een weg binnen de bebouwde kom met 10% stagnatie. 

Hiermee wordt ook het manoeuvreren en stationair draaien van de voertuigen ondervangen. 
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4.1.2. Stookinstallaties 

De inrichting verbruikt 12.800 m³ gas per jaar. Op basis van dit aardgasverbruik is het 

rookgasdebiet bij 3 vol.% O2 berekend[1]. Daarbij is uitgegaan van Gronings aardgas met een 

stookwaarde van 31,65 MJ/m3 en een emissie-eis van 70 mg/m3 NOx in het rookgas. De 

emissie van NOx bedraagt dan 7,95 kg/jaar. De emissie is gemodelleerd als een puntbron. 

4.2. Berekeningswijze 

De stikstofdepositie door de huidige activiteiten op de Natura 2000-gebieden is berekend 

met AERIUS Calculator. Een ingevoerde gegevens en resultaten zijn te vinden in bijlage V.   

                                                
[1] https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/meten-en-rapporteren/meten-luchtemissies/l40-

handleiding/5-herleiding/ 
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5. CONCLUSIES 

In dit stikstofdepositieonderzoek is voor de gebruiksfase van het gewenste plan aan de 

Zeeweg 80 te Overveen, de te verwachten stikstofdepositie ter plaatse van de Natura 2000-

gebieden berekend.  Uit de berekening blijkt dat er, voor de aanleg- en gebruiksfase, een 

rekenresultaten van respectievelijk 0,15 en 0,43 mol/ha/j heerst ter hoogte van Natura-2000 

gebied ‘Kennemerland-Zuid’. 

 

Vervolgens is ook het verschil tussen de bestaande en de beoogde situatie berekend (bijlage  

VI en VII). Uit deze berekening blijkt dat de beoogde situatie een lagere stikstofdepositie 

heeft op alle habitattype, ten opzicht van de huidige situatie. Hiermee kan gesteld worden dat 

de beoogde situatie een minder nadelig effect heeft op Natura-2000 gebieden dan het 

restaurant in de huidige situatie. 

 

Op grond van de beleidsregels van 4 oktober 2019 kan, gezien de verbetering van de 

situatie in het kader van stikstof, een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming 

verleend worden voor onderliggend project.  
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BIJLAGE    I. CROW BEREKENING 

  



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

voorziening: horeca en (verblijfs)recreatie
4* hotel

Functieprofiel

grootte 046 kamers

gemeente Bloemendaal

ligging buitengebied

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden

autogebruik klanten/bezoekers 78 %

autobezetting klanten/bezoekers 1.25 pers/auto

autogebruik werknemers 90 %

autobezetting werknemers 1.00 pers/auto

% bezoekers maatgevende maand 10 %

% bezoekers maatgevende openingsdag 14 %

% bezoekers maatgevend uur 100 %

verblijftijd bezoekers 60 min

Resultaat - Verkeersgeneratie

gemiddelde weekdag 120 mvt/etmaal   +/- 5%1

gemiddelde openingsdag 120 mvt/etmaal   +/- 5%2

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand) 120 mvt/etmaal   +/- 5% (gemiddelde weekdag)3

maatgevende openingsdag (maatgevende maand) 149 mvt/etmaal   +/- 5% (gemiddelde weekdag / augustus)4

Resultaat - Parkeren

obv mobiliteitsprofiel, minimaal 40 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal 44 parkeerplaatsen
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Toelichting
1 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen maandag tot en met zondag. De weekdag(etmaal)

of gemiddelde weekdag is (dus) een dag die overeenkomt met het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zondag. Deze
definitie wijkt in de verkeerskunde af van de gangbare definitie, die ‘gewone dag van de week, geen zondag’ luidt.  Als bij de
uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend
zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

2 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen dat de voorziening in gangbare situaties geopend
is. Voor detailhandelfuncties gaat het meestal om het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zaterdag. Voor
voorzieningen zoals apotheken of huisartsen en dergelijke (en de `gangbare werkfuncties`) gaat het meestal om het gemiddelde
van de dagen maandag tot en met vrijdag. Voor woonfuncties is de gemiddelde openingsdag gelijk aan de gemiddelde
weekdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie
geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

3 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week (voor een gemiddelde
maand). Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en
locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

4 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week voor een maatgevende
maand. Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.   Als voor de maatgevende maand `gemiddeld` staat vermeld betekent dit dat er geen maatgevende
maand bekend is of de gemiddelde maand en maatgevende maand nagenoeg overeenkomen.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.`
staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de
combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

Achtergrond
De kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en in deze rekentool zijn een hulpmiddel om
verkeers- en vervoeraspecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken in een proces van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens
kunnen deze tijdig in het ruimtelijke ordeningsproces geïntegreerd worden.

Hoewel de kengetallen afkomstig zijn uit praktijksituaties, uit literatuur afkomstige gegevens en/of onderbouwde bewerkingen hiervan
(het principe van ‘best practice’) blijft het een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling. Er kan en mag van de aangegeven waarden
en/of uitkomsten worden afgeweken. Zo dient een gebruiker bijvoorbeeld altijd zelf na te gaan of er geen meer recente studies,
gegevens of bronnen te verkrijgen zijn die het afwijken van de kengetallen noodzakelijk maken. Ook bekende invloeden van lokale
omstandigheden kunnen dat noodzakelijk maken. Aan de andere kant wordt aangeraden alleen af te wijken als hiervoor een
(gedegen) onderbouwing aanwezig is.

Berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’. Door het bieden van keuzes voor enige aanvullende mogelijkheden in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld het
corrigeren voor een ligging in een gemeente met een bepaalde stedelijkheidsgraad of het variëren met de mate van autogebruik van
klanten/bezoekers of van werknemers van een voorziening) kunnen afwijkende uitkomsten ontstaan. Ook door het rekenen met
wel/niet afgerond achterliggend datamateriaal kunnen geringe afwijkingen optreden ten opzichte van CROW-publicatie 317.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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BIJLAGE    II. AERIUS GEGEVENS AANLEG 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RtsxEBVcewvD (30 oktober 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

De Roever Omgevingsadvies Zeeweg 80, 2051 EC Overveen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Zeeweg 80, Overveen RtsxEBVcewvD

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

30 oktober 2019, 11:59 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 5,81 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kennemerland-Zuid 0,15

Toelichting Aanlegfase

RtsxEBVcewvD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

V1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

V2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,04 kg/j

Plangebied
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 3,88 kg/j

RtsxEBVcewvD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 0,15

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RtsxEBVcewvD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,15

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,15

H2160 Duindoornstruwelen 0,15

H2110 Embryonale duinen 0,01

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RtsxEBVcewvD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam V1
Locatie (X,Y) 97732, 490783
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.152,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 308,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam V2
Locatie (X,Y) 97858, 490898
NOx 1,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.152,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 308,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RtsxEBVcewvD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Plangebied
Locatie (X,Y) 97638, 490878
NOx 3,88 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Shovel 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Beton storten/mixen 4,0 4,0 0,0 NOx 2,90 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Rupskraan (sloop) 150 NOx < 1 kg/j

RtsxEBVcewvD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RtsxEBVcewvD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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BIJLAGE    III. AERIUS GEGEVENS GEBRUIK 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RwFxaNqPYieM (30 oktober 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

De Roever Omgevingsadvies Zeeweg 80, 2051 EC Overveen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Zeeweg 80, Overveen RwFxaNqPYieM

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

30 oktober 2019, 13:43 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 8,93 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kennemerland-Zuid 0,43

Toelichting Ontwikkeling gebruiksfase

RwFxaNqPYieM (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

V1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,15 kg/j

V2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,78 kg/j

Plangebied
Anders... | Anders...

- -

RwFxaNqPYieM (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 0,43

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RwFxaNqPYieM (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,43

H2160 Duindoornstruwelen 0,27

H2120 Witte duinen 0,16

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,03

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,03

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,03

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,02

H2110 Embryonale duinen 0,02

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01

ZGH2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RwFxaNqPYieM (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam V1
Locatie (X,Y) 97738, 490791
NOx 4,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 60,0 / etmaal NOx
NH3

4,15 kg/j
< 1 kg/j

Naam V2
Locatie (X,Y) 97852, 490892
NOx 4,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 60,0 / etmaal NOx
NH3

4,78 kg/j
< 1 kg/j

Naam Plangebied
Locatie (X,Y) 97638, 490878
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

RwFxaNqPYieM (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RwFxaNqPYieM (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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BIJLAGE    IV. REFERENTIESITUATIE 

  



'1r-

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
meldingsformulier

Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bloemendaal

Registratienummer, 2æT,naam

adres {

telefoonnummer

postcode en plaats

cl¿ssificatieflr. : - 1"V77

1 0 APn, 2003
portel. nouuer; .,i]f r--irrS Sl.l

naar archief d.d.
Meldt het oprichten/in werking hebben/veianderen van:

naam van de inrichting Gtlø"cl -Gle TA-7e- ae*

adres kz-ttq I O \¿ O\ro'tL V ¿&^ ¡

telefoonnummer ø2"e 4? E t/æ ,

postcode 2.oSl €C , '

t:eh. ambtenaar: ] åtor'e-
'paraal:

?Åe

I. Aard van de inrichting

Geef hieronder aan welke bedrijvigheden in uw inrichting uitsluitend of in hoofdzaak plaatsvinden.

Hiervoor kunt u desgewenst een of meer omschrijvingen uit het Besluit gebruiken (zie toelichting)

GÞ -Ylp¿+r,*ha*+ ? Cw*+J.¿s / WSe-^)

II. Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het besluit

l. Zijn er met stookinstallatie(s) een (gezamenlijk) thermisch vennogen van 2500 kW
of meer? ¿å/nee

2. Gebruikt u andere brandstoffen dan aardgas, proparingris, butaangas of gasolie (m.u.v. hout

voor open haarden voor bij- of sfeerverwarming)? ftnee

3. Zijn in de inrichting koel- of vriesinstallatie(s), installaties voor ijsvloer- of sneeuwvervaardi-

ging of wanntepompen Í¡anwezig met een (totale) capaciteit van meer dan 200 kg ammoniak

of van meer dan 100 kg propaan en butaan? Slnee

4. Worden in de inrichting meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen opgeslagen? flnee

5. Levert u brandstoffen voor voertuigen die buiten de inriåhting worden gebruikt? j4nee



I

ø.6- vy'orden er vloeibare gevaartijke (afuar)stoffen opgesragen in tanks, m.u.v.- tanks waarop het Besluit opslaan in ondergronJr. tÃk 1998 van toepassing is of- bovengrondse tanks waarin brandbare vloeistoffen zijn opgeslagen? Slnee
7 ' Worden er gassen of gasmengsels opgeslagen in tanks, die niet onder het Besluit opslag

propaan milieubeheer vallen? 
þlnee

8' Heeft u voorzieningen om meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen op te slaan? '¡álnee

9. worden in de inrichting bedrijßmatig dieren gehouden? pnee

10. Is er een haven voor meer dan l0 pleziervaartuigen? lflnee
I l ' Is er een circuit voor motorvoer- of vaartuigen of modellen daarvan? 

¡plnee
12' Is er een schietbaan aanwezig, anders dan voor inpandig schieten met lucht- of gasdruk? $lnee
13' Is er een vuurwerkopslag die niet valt onder het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer? lâlnee

14. Moet voor ae inricht¡ng een milieu-effectrapport worden gemaakt? fa/nee

15' Zijn er meer dan 400 vakantiewoningen of meer dan 750 trekkershutten of capaciteit voor
meer dan 750 kampeermidderen aanwezig? 

¡Nnee
16' Is er een besloten ruimte aanwezig met voorzieningen ten behoeve van de gelijktijdige

aanwezigheid van meer dan 2000 bezoekers? funi"
17 ' Vy'orden evenementen of wedstrijden georganiseerd, waarvoor permanente voorzieningen

aanwezig zijn voor de gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 600d toeschouwers? JalÁee

l8' Is de inrichting bedoeld voor recreatief dagverblijf voor meer dan 500.000 bezoekers perjþé

Heeft u een of méer van de bovenstaande vragen met ja beantwoord dan is het Besluit
horeca-, sport- en recreatie'inrichtingen milieubeheer in ieder geval niet op de inrichting
van toepassing. Neemt u dan contact op met de afdeling

III. Nadere gegevens

Éi¡ a" melding moet een p
de inrichting. In de toelich
moeten worden vermeld.

lattegrond worden gevoegd met de indering en de uitvoering van
ting is aangegeven, welke gegevens daarop in ieder geval

l. Geluid:
a. Staat in de inrichting geluidsapparatuur opgesteld?

b. Wordt de inrichting gebruikt voor feesten e.d. met muziek?

c. v/ordt er live muziek gemaakt in uw inrichting (incl. buitentenein)?

jalnée

jaln{e

ja/nee

o

o

d Zal in enig vertrek, dat in- of aanpandig met woningen van derden is gelegen een equivalent
geluidsniveau t.g.v. muziek kunnen voorkomen van meer dan 70 dB(A)t pnee



e. Zal in enig vertrek een equivalent geluidsniveau t.g.v. muziek kunnen voorkomen van meer

dan 80 aein¡r - jalnee

Wordt er geregeld in de buitenlucht muziek ten gehore gebracht? )ánee

2. Energie en water
a. Wat is het gemeten of geschatte gasverbruik per jaar in de inrichting?

Wat is het gemeten of geschatte elektriciteitsverbruik per jaar in de inrichting?

f.

b

âJ

c. Wat is het gemeten of geschatte waterverbruik per jaar in de inrichting (inclusief grondwa-

terverbruik)?

Afualstoffen
Úelke afualstoffen ontstaan binnen de inrichting? (verschillende fracties afral noemen, incl.

o

o

geyaarl[jk afual, met hoevee[heid per jaar en dp plaats waar ze wor/en opgeslagen)

[ol*\e^Cln{ (uølc.rJary,v þi",,^ ð ,t"/e þa$¿o*- &lq
4. Afualwater
a. Welke soorten afualstoffen uit bedrijfsmatige processen worden vanuit lozingspunten van het

afoalwater op de riolering geloosci?

O Bezinkbare stoffen, n.l. .'...........
O Opdrijvende stoffen, n.l. ...........
O In water oplosbare stoffen, n.l- .

.-at.*ca....t{*fuL..t

b. Door welke voorziening rvordt het afualwater geleid?

O slibvangput O vetafscheider

O olieafscheider O een andere voorziening, tr'l' '

c. Wat is de capaciteit van de scheider indien aanwezig """"
(voeg een capaciteisberekening bij)

d. Wordt het afoalwater over een controlevoorziening geleid' ia/nÐb

5 Gevaarliike en bodembedreieende stofFen

w.lk" 
"h","i"iien, "lË"ftbhÐ ""triambare 

of brandbare vloeistoffen of bestrijdingsmid-

delen zijn in de inrichting aanwezig? (soort noemen en aangeven wat de maximaal aanwezige

hoeveetheid is, en waar de stoffen worden opgeslagen)

Ind len vraag d, e, or f met Ja ts bea twoo rd moet €en I koestisch râpport bij de meld ing

worden gevoegd waaruit b I ijkt dat aan de geluidseisen kan worden vo Idaan



\

H

b.

c.

6. Keuken:
a. Worden in de ínrichting voedingsmiddelen bereid? iut"€

Worden de afgezogen dampen tot 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter
van de uitmonding gelegen gebouwen afgevoerd? iu/Mê

Zo nee, geef aan hoe geurhinder door de afgezogen dampen wordt voorkomen? (b.v. ontgeu-
ringsinstallatie)

7. Koelinstallaties. ook t.b.v. airconditionine
a' Wordt in de inrichting gebruik gemaakt van één of meerdere koelinstallaties (b.v. koelcel,

tapautomaat of airconditioner)? ja/ndê

b. Zo ja, zijn de individuele nominale aandrijfuermogens van de aanwezige installaties 500 Watt
of meer?

ßc. welk koudemiddelvulling wordt gebiuikt in de koerinstalratie(s)? ¡(
d. v/at is het gewicht van de koudemiddelvulling van de koelinstallatie(s)?

e. In welk jaar is/zijn de koelinsrallatie(s) geïnstalleera. ,, |C{ ,

,1 flz> , ls,l t-x ,

ö

tqlû,

8. Verlichtine
a- Heeft de inrichting een buitenterrein, en zo ja, wordt deze verlicht?

9. Gasflessen
Welke gasflessen zijn in de inrichting aanwezig? (gassoort en aantal noemen)

10. Terras
a. Maakt een terras deel uit van de inrichting?
b. Zo ja, is dit terras een binnentenein (omsloten door bebouwing)?

jut"F

ja/nYé

@nè

o
I l. Openinestiiden
a. V/at zijn de openingstijden van de inrichting als geheel?

br Tot hoe laat is het terras geopend? Z4oo

c. Tot hoe laat wordt het (overige) buitenterrein gebruikt?

/ç - Ly<te

^
Ondertekening:
Plaats: datum: handv.' - ''

I' óos
,,. \

CUonlu^ %
nåam:
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BIJLAGE    V. AERIUS GEGEVENS HUIDIGE SITUATIE 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RRRspaHFFKAd (30 oktober 2019)

pagina 1/7



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

De Roever Omgevingsadvies Zeeweg 80, 2051 EC Overveen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Zeeweg 80, Overveen RRRspaHFFKAd

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

30 oktober 2019, 14:00 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 27,34 kg/j

NH3 1,27 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kennemerland-Zuid 1,08

Toelichting Huidige situatie

RRRspaHFFKAd (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stookinstallatie
Wonen en Werken | Recreatie

- 8,00 kg/j

V1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 8,98 kg/j

V2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 10,36 kg/j

RRRspaHFFKAd (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 1,08

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RRRspaHFFKAd (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 1,08

H2120 Witte duinen 1,01

H2160 Duindoornstruwelen 1,01

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,07

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,07

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,07

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,07

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,06 0,04

H2110 Embryonale duinen 0,06 0,01

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,03

ZGH2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,02

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,02

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,02

H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische aangewezen type (H2130C;H7140B;H2130B)

0,01

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RRRspaHFFKAd (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Stookinstallatie
Locatie (X,Y) 97643, 490875
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 8,00 kg/j

Naam V1
Locatie (X,Y) 97738, 490791
NOx 8,98 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 130,0 / etmaal NOx
NH3

8,98 kg/j
< 1 kg/j

Naam V2
Locatie (X,Y) 97852, 490892
NOx 10,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 130,0 / etmaal NOx
NH3

10,36 kg/j
< 1 kg/j

RRRspaHFFKAd (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RRRspaHFFKAd (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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BIJLAGE    VI. AERIUS GEGEVENS VERSCHIL AANLEG 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1 en Situatie 2

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RNJtTbYwahAD (30 oktober 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

De Roever Omgevingsadvies Zeeweg 80, 2051 EC Overveen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Zeeweg 80, Overveen RNJtTbYwahAD

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

30 oktober 2019, 14:10 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 27,34 kg/j 5,81 kg/j -21,53 kg/j

NH3 1,27 kg/j < 1 kg/j -1,22 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Ontwikkeling aanlegfase verschil

RNJtTbYwahAD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stookinstallatie
Wonen en Werken | Recreatie

- 8,00 kg/j

V1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 8,98 kg/j

V2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 10,36 kg/j

RNJtTbYwahAD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Locatie
Situatie 2

Emissie
Situatie 2

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

V1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

V2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,04 kg/j

Plangebied
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 3,88 kg/j

RNJtTbYwahAD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RNJtTbYwahAD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2110 Embryonale duinen 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type
(H2130C;H7140B;H2130B)

0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

ZGH2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02 0,00 - 0,02

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RNJtTbYwahAD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Stookinstallatie
Locatie (X,Y) 97643, 490875
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 8,00 kg/j

Naam V1
Locatie (X,Y) 97738, 490791
NOx 8,98 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 130,0 / etmaal NOx
NH3

8,98 kg/j
< 1 kg/j

Naam V2
Locatie (X,Y) 97852, 490892
NOx 10,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 130,0 / etmaal NOx
NH3

10,36 kg/j
< 1 kg/j

RNJtTbYwahAD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 2

Naam V1
Locatie (X,Y) 97732, 490783
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.152,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 308,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam V2
Locatie (X,Y) 97858, 490898
NOx 1,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.152,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 308,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RNJtTbYwahAD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Naam Plangebied
Locatie (X,Y) 97638, 490878
NOx 3,88 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Shovel 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Beton storten/mixen 4,0 4,0 0,0 NOx 2,90 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Rupskraan (sloop) 150 NOx < 1 kg/j

RNJtTbYwahAD (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1 en Situatie 2

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RaGgM1o9RDhx (30 oktober 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

De Roever Omgevingsadvies Zeeweg 80, 2051 EC Overveen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Zeeweg 80, Overveen RaGgM1o9RDhx

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

30 oktober 2019, 13:48 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 27,34 kg/j 8,93 kg/j -18,41 kg/j

NH3 1,27 kg/j < 1 kg/j -0,69 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Ontwikkeling gebruiksfase verschil

RaGgM1o9RDhx (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stookinstallatie
Wonen en Werken | Recreatie

- 8,00 kg/j

V1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 8,98 kg/j

V2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 10,36 kg/j

RaGgM1o9RDhx (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Locatie
Situatie 2

Emissie
Situatie 2

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

V1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,15 kg/j

V2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,78 kg/j

Plangebied
Anders... | Anders...

- -

RaGgM1o9RDhx (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RaGgM1o9RDhx (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2110 Embryonale duinen 0,01 0,00 0,00

H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type
(H2130C;H7140B;H2130B)

0,01 0,00 0,00

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

ZGH2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02 0,01 - 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RaGgM1o9RDhx (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Stookinstallatie
Locatie (X,Y) 97643, 490875
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 8,00 kg/j

Naam V1
Locatie (X,Y) 97738, 490791
NOx 8,98 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 130,0 / etmaal NOx
NH3

8,98 kg/j
< 1 kg/j

Naam V2
Locatie (X,Y) 97852, 490892
NOx 10,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 130,0 / etmaal NOx
NH3

10,36 kg/j
< 1 kg/j

RaGgM1o9RDhx (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2
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Emissie
(per bron)

Situatie 2

Naam V1
Locatie (X,Y) 97738, 490791
NOx 4,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 60,0 / etmaal NOx
NH3

4,15 kg/j
< 1 kg/j

Naam V2
Locatie (X,Y) 97852, 490892
NOx 4,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 60,0 / etmaal NOx
NH3

4,78 kg/j
< 1 kg/j

Naam Plangebied
Locatie (X,Y) 97638, 490878
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

RaGgM1o9RDhx (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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t o e t s  b o u w v o o r n e m e n                 
h o t e l  b l o e m e n d a a l  a a n  o n t w i k k e l k a d e r  

v e r b l i j f s a c c o m m o d a t i e s   

 



Qurios 0002-01 notitie 20200319 RS toets ontwikkelkader verblijfsaccommodaties v2

Projectnaam:  
Hotel Bloemendaal aan Zee 

Projectcode: 
Qurios 0002-01 

Betreft: 
Toets ontwikkelkader verblijfsaccommodaties 

 
1.  Inleiding 

Qurios Bloemendaal OG B.V. respectievelijk Compact Leisure Investment 
B.V. (hierna ook: initiatiefnemer) heeft het voornemen om op de locatie aan 
de Zeeweg 80 te Overveen, gemeente Bloemendaal een viersterrenhotel met 
ca. 47 kamers te realiseren. Dit bouwvoornemen is niet in overeenstemming 
met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Bloemendaal aan Zee’’. Het 
perceel heeft de weliswaar bestemming ‘Horeca’ en een functieaanduiding 
‘horeca tot en met cat. 2’ (waarbinnen een hotel functioneel toegelaten is), 
maar de toegestane maximale goothoogte van het hoofdgebouw is 3 meter 
en de maximale bouwhoogte 6 meter. Deze volstaan voor het 
bouwvoornemen niet. Daarnaast wordt gedeeltelijk buiten het bouwvlak 
gebouwd.  

Met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid die op de locatie geldt, kan 
een hoofdgebouw worden toegestaan met een goothoogte van maximaal 7 
meter en een bouwhoogte van maximaal 10 meter, met een bouwvlak van 
maximaal 40x25 meter. Daarnaast gelden enkele andere voorwaarden, die in 
het kader van de voorliggende toetsing minder van belang zijn. Het 
bouwvoornemen past, met toepassing van de binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheden ten aanzien van de maximum goot- en 
bouwhoogten, binnen deze randvoorwaarden. Een wijzigingsplan om het 
bouwvoornemen is reeds in voorbereiding en is getoetst door de gemeente 
Bloemendaal. 

Per november 2019 is in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bestuurlijk 
afgesproken dat plannen welke voorzien in verblijfsrecreatie met minimaal 50 
slaapplaatsen, zoals met het bouwvoornemen het geval is, worden getoetst 
door het MRA expertteam verblijfsaccommodaties. Het ‘MRA Ontwikkelkader 
Verblijfsaccommodaties’ (11 juli 2019) is daarbij als toetsingskader opgesteld. 

19 maart 2020  van 1 9
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In de voorliggende notitie wordt het bouwvoornemen van initiatiefnemer 
beknopt beschreven. Vervolgens vindt een toetsing plaats aan de 
kwalitatieve randvoorwaarden, die door het Ontwikkelkader worden 
voorgeschreven. Afgesloten wordt met een conclusie. 

2.  Bouwvoornemen 

Op de locatie Zeeweg 80 heeft de gemeente Bloemendaal reeds lange tijd de 
wens om een hotel te ontwikkelen. Om deze reden is de 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan ‘Bloemendaal aan Zee’ ook 
opgenomen. De locatie betreft een (voormalige) horecagelegenheid. De 
huidige bebouwing ter plaatse wordt gesloopt. Met het initiatief wordt 
toepassing gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid. Het bouwvoornemen 
voorziet in een viersterrenhotel met 47 kamers, dat deels buiten het 
opgenomen bouwvlak wordt gebouwd. Voorzien wordt een kwalitatief 
hoogwaardig viersterrenhotel met een hoog serviceniveau. De beoogde 
bebouwing bestaat uit drie bouwlagen met een verspringende dakvorm, 
waarbij de derde bouwlaag onderdeel uitmaakt van de kap. In het bouwplan 
ligt de dakvloer van de begane grond op 3,35 meter, van de eerste 
verdieping op 6,50 meter en van de tweede verdieping op 10,05 meter. De 
hoogste delen van de daknok bevinden zich op circa 11 meter boven peil. De 
goothoogte bedraagt 7,70 meter boven peil. De goot- en bouwhoogte zijn om 
architectonische en technische redenen gekozen. Op de volgende pagina 
een impressie van het bouwplan, bezien vanaf de Zeeweg. 

3.  Toets aan Ontwikkelkader Verblijfsaccommodaties MRA 

De ontwikkeling van het bouwvoornemen voor een hotel op de planlocatie 
wordt, gelet op de huidige bestemming met bijbehorende 
bouwmogelijkheden, formeel niet als een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ 
zoals bedoeld in art. 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening beschouwd. Niettemin 
dient het plan in lijn met de Ladder voor duurzame verstedelijking te zijn en 
specifiek met het regionale Ontwikkelkader Verblijfsaccommodaties MRA te 
zijn (hierna ook: Ontwikkelkader). Achtergrond van het Ontwikkelkader is dat 
Amsterdam het toerisme en het aantal verblijfsaccommodaties niet meer wil 
laten groeien, maar dit in de overige gemeenten binnen de MRA onder de 
juiste voorwaarden wél kan. Het ontwikkelkader wordt als kwalitatief 
instrument gebruikt om deze afweging te maken. Het helpt om te bepalen of 
een initiatief waarde toevoegt aan de omgeving en de bestaande markt en 
aansluit bij de toeristische spreidingsdoelstellingen van de MRA. Omdat met 
het onderhavige bouwvoornemen sprake is van meer dan 50 slaapplaatsen 
en het plan niet binnen het vigerende bestemmingsplan past, is het 
Ontwikkelkader van toepassing op het bouwvoornemen. 
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Het Ontwikkelkader kent vijf centrale aspecten, waarop een initiatief wordt 
getoetst. Navolgend wordt per aspect aangegeven hoe het initiatief met deze 
aspecten rekening houdt en hieraan voldoet. 

4.  Regio versterkend 

Het Ontwikkelkader heeft als belangrijk doel om te voorkomen dat nieuwe 
verblijfsaccommodatie in de nabijheid van al drukke plekken (zoals de 
binnenstad van Amsterdam) wordt ontwikkeld, maar beoogt juist het groter en 
sterker maken van de MRA als geheel en op die wijze zorgen voor verdere 
spreiding van toerisme. Daarom is het van belang dat nieuwe 
verblijfsaccommodaties een lokale binding hebben en de regio waar ze 
gerealiseerd worden versterken. 

Spreiding van toerisme 
Het beoogde hotel Bloemendaal aan Zee ligt op een zeer aantrekkelijke 
locatie direct aan het strand van Bloemendaal. Vergeleken met het 
nabijgelegen Zandvoort aan Zee is Bloemendaal aan Zee relatief rustig. Het 
strand is recreatief erg in trek en de horecavoorzieningen (diverse 
strandtenten en strandhuisjes) zijn populair en ‘hip’, maar Bloemendaal aan 
Zee heeft een uitstraling als relatief rustige en exclusieve badplaats. Het 
hotel wordt dus niet voorzien bij een zeer drukke plek. 

In de gemeentelijke structuurvisie (Structuurvisie Bloemendaal, 27 januari 
2011) is Bloemendaal aan Zee aangemerkt als recreatieve trekpleister. Deze 
is gelegen binnen de kust- en duinzone, die hoofdzakelijk als waardevol 
natuurgebied is aangewezen en grote landschappelijke én recreatieve 
kwaliteiten kent. Het toevoegen van verblijfsrecreatie is binnen deze zone 
niet gewenst, met uitzondering van Bloemendaal aan Zee. Het initiatief 
draagt bij aan de gemeentelijke doelstelling om Bloemendaal aan Zee als 
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recreatieve trekker te ontwikkelen, zonder aantasting van de waardevolle 
natuurlijke en landschapskwaliteiten in de omgeving. 

Bloemendaal wil het bovengenoemde onderscheidende karakter van 
Bloemendaal aan Zee ten opzichte van nabijgelegen badplaatsen verder 
definiëren en uitbouwen. Eén van de doelen die worden gesteld om dat te 
bereiken, is het maken van een kwalitatieve sprong op het gebied van 
architectuur, die de herkenbaarheid bevordert. De realisatie van het 
onderhavige bouwvoornemen draagt daaraan zonder meer bij. Zie ook 
verderop in deze notitie onder het kopje ‘versterken van de locatie’. 

De doelgroep van het initiatief ziet juist op mensen die niet alleen naar 
Amsterdam gaan, maar specifiek op: 

- Recreatieve bezoekers van het strand en het duingebied, die op 
zoek zijn naar rust, ruimte en beleving; 

- Zakelijke doelgroepen, die het hotel gebruiken in het kader van 
bijvoorbeeld teambuilding en hei-sessies. Mogelijk in combinatie met 
conferentieruimten/zalen al dan niet op naastgelegen perceel 
(waarvoor separate procedure in voorbereiding is). 

Dit zijn doelgroepen die momenteel in de directe omgeving nog onvoldoende 
worden aangesproken. 

Het hotel zal zich profileren als ‘Qurios Bloemendaal aan Zee’ en draagt in 
naam en communicatie haar ligging in de aantrekkelijke kustplaats 
Bloemendaal aan Zee, met de bijbehorende recreatieve mogelijkheden van 
zowel strand- als duingebied, nadrukkelijk uit. Voor initiatiefnemer is juist de 
ligging op deze unieke en aantrekkelijke locatie doorslaggevend geweest in 
de wens tot ontwikkeling van een hotel op deze plek. 

Versterken van de locatie 
Het bouwvoornemen sluit aan bij de ruimtelijke kwaliteit van de locatie, in het 
bijzonder bij het Beeldkwaliteitsplan dat voor het gebied is opgesteld. Voor 
het gebied Bloemendaal aan Zee is namelijk een Beeldkwaliteitsplan 
vastgesteld, waarin voorgesorteerd is op de ontwikkeling van een hotel op 
deze plek. 

Uit: beeldkwaliteitsplan Bloendaal aan Zee: 
Het hotel ligt op de meest beeldbepalende plek van de Kop van de 
Zeeweg. Het hotel mag geen kopie worden van het recent gebouwde 
koperen appartementengebouw. Inspelend op het duinlandschap moet het 
een geheel eigen, zelfstandige identiteit krijgen. In de materialisering en de 
vormgeving van de gevels en het dak zal een combinatie van hout en 
metalen de relatie moeten zoeken met de schaal van het duinlandschap. 
De materialen en de toepassing ervan moeten zo zijn dat in een mooi 
verouderingsproces wordt voorzien. De locatie in het dynamische 
landschap vereist ‘lichtheid’ in de architectuur.
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De opzet van het bouwvoornemen sluit naadloos aan op dit uitgangspunt. Er 
wordt een uniek gebouw met een unieke kap gerealiseerd bestaande uit 
verschillende materialen, zoals zink, hout, staal, glas en mogelijk natuur- of 
kunststeen. De exacte materialisering wordt nog nader uitgewerkt. Het 
gebouw krijgt lichte en zachte kleuren en is in lijn met de voorgeschreven 
materialisering en vormgeving. Het nieuwe gebouw is hiermee ook 
zelfstandig aantrekkelijk en voegt een prominente, beeldbepalende plek 
architectonische kwaliteit toe. Qurios Bloemendaal staat voor een 
hoogwaardige uitstraling, passend bij een hoog serviceniveau. 

5.  Meerwaarde in de markt 

Recreanten stellen steeds hogere eisen en wensen aan hun verblijf. Een 
goed hotel is een gastvrij, comfortabel en rustig toevluchtsoord. Een 
ontwikkeling in de markt is dan ook de ‘upgrading’ van het hotelproduct. Het 
aantal hotels in de hogere segmenten groeit, terwijl de capaciteit in de 
‘lagere’ marktsegmenten afneemt. Vijfsterrenhotels zijn vooral in de Randstad 
gevestigd. Ook bínnen de marktsegmenten is sprake van upgrading: een 
drie-sterrenkamer biedt tegenwoordig meer faciliteiten, ruimte en comfort dan 
vroeger. Mede daardoor bestaat vanuit het zakenleven (vooral het 
middenmanagement en verkoopfuncties), zeker in tijden van economische 
laagconjunctuur, ook een vraag naar middenklasse hotels, mits deze 
moderne kamers bieden met voldoende (doch niet per se luxe) faciliteiten. 
Het initiatief voorziet in een viersterrenhotel en richt zich dus op het hogere, 
doch niet het allerhoogste segment in de markt. Persoonlijke aandacht en 
een hoog serviceniveau staan bij Qurios hoog in het vaandel. Dit speelt 
nadrukkelijk in op de zichtbare trend van ‘upgrading’. Het initiatief is op die 
manier ook toekomstbestendig. 

Een andere trend is dat korte hotelvakanties (‘tussendoortjes’) aan 
populariteit winnen, maar ook het aantal zakelijke overnachtingen en 
bijeenkomsten zal naar verwachting nog verder stijgen. Het initiatief richt zich 
op beide trends en draagt hiermee bij aan het faciliteren van doelgroepen 
waar in de directe omgeving momenteel onvoldoende accommodaties voor 
beschikbaar zijn. 

Het concept van Qurios, zowel op de onderhavige locatie als elders, 
onderscheidt zich daarnaast in het nagestreefde ruimtelijk/architectonisch 
kwaliteitsniveau van andere concepten in het aanbod. Qurios-verblijven zijn 
luxe en licht uitgevoerd, veelal in natuurlijke materialen. De door Qurios 
ontwikkelde recreatieparken in onder meer Ameland en Bloemendaal aan 
Zee illustreren dit. Het hotelconcept is nader uitgelegd en geïllustreerd in het 
document ‘Hoge kwaliteit natuurbeleving - Cocoonen in Bloemendaal aan 
Zee’ (bijlage). 

Op de begane grond zal invulling worden gegeven aan de ‘huiskamer’ van 
het hotel met een hoge verblijfskwaliteit. De ruimte wordt multifunctioneel 
ingericht mede ten behoeve van ontbijt-/ horeca. Hiervoor zal er volgens de 
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huidige plannen een hotelkamer op de begane grond worden betrokken bij 
de invulling van deze zone. De hotelfaciliteiten zijn primair bedoeld voor 
eigen gasten conform het beleid van de gemeente ten aanzien van deze 
ontwikkeling. 

Ten slotte draagt het initiatief bij aan de variatie van het type aanbod in de 
omgeving. In Zandvoort aan Zee en Bloemendaal zijn diverse hotels te 
vinden, maar in Bloemendaal aan Zee zijn de verblijfsrecreatieve 
mogelijkheden nog zeer beperkt. Het initiatief voegt dus nieuw, 
onderscheidend aanbod op deze specifieke plek toe. 

6.  Economisch haalbaar 

Qurios Bloemendaal B.V. is verantwoordelijk voor de exploitatie van het 
beoogde hotel. Qurios is een landelijk opererende partij, die 
verblijfsrecreatieve voorzieningen in diverse vormen aanbiedt. Het betreft 
hoofdzakelijk vakantieparken, waaronder het nabijgelegen vakantiepark aan 
de overzijde van de Zeeweg. Met de exploitatie van het hotel Bloemendaal 
aan Zee wordt gezocht naar verbreding van haar aanbod op deze plek. 
Qurios is een relatief nieuwe speler op de markt, die inmiddels succesvolle 
recreatieparken heeft ontwikkelt en exploiteert in de volgende plaatsen: 

- Ameland; 
- Bloemendaal aan Zee; 
- Grevelingenstrand; 
- Egmond aan Zee; 
- Zandvoort. 

Daarnaast is momenteel het zeer onderscheidende recreatiepark Qurios 
Gulpen in ontwikkeling. 

Het nieuwe hotel richt zich op twee groepen bezoekers: de zakelijke markt én 
de toeristische markt. Door deze brede profilering wordt verwacht dat de 
bezettingsgraad gedurende grote delen van de tijd hoog is. Het tegenover de 
ontwikkellocatie gelegen park Bloemendaal aan Zee en het nieuwe hotel zal 
vanuit dezelfde organisatie worden gemanaged waarbij de synergie qua 
service voor een optimale klantbeleving zal worden verzorgd. 

Het nieuwe hotel zal eigendom blijven van de aandeelhouders van Qurios 
Bloemendaal OG B.V. respectievelijk Compact Leisure Investment B.V. 
Laatstgenoemde deelneming zal tevens de anterieure overeenkomst met de 
gemeente afsluiten. Het hotel zal niet worden uitgepond. 
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7.  Draagvlak in de omgeving 

In de omgeving van het projectgebied zijn geen woningen gesitueerd. 
Daarom is geen inloopbijeenkomst voor bewoners georganiseerd. Wel is een 
informatiebijeenkomst voor de paviljoenhouders in de omgeving 
georganiseerd op 1 maart 2019. Bovendien is op 14 maart 2019 op het 
gemeentehuis een presentatie van het initiatief aan belanghebbenden 
gegeven tijdens het voorjaarsoverleg. Uit dit overleg zijn geen opmerkingen 
naar voren gekomen, anders dan aandacht voor een goede communicatie 
omtrent de uitvoering(splanning) van het plan. Van de bijeenkomst is 
verslaglegging door de gemeente verzorgd. Verder heeft met de 
reddingsbrigade (gevestigd aan de Zeeweg 78) separaat overleg 
plaatsgevonden. De situatietekening met afspraken over 
verkeersmaatregelen is ter beoordeling toegezonden en vanuit de 
reddingsbrigade per e-mail goedgekeurd. De omgeving is derhalve 
vroegtijdig betrokken. Het plan kan op draagvlak vanuit de omgeving 
rekenen. 

8.  Duurzaamheid en sociaal ondernemen 

Het beoogde te realiseren gebouw voldoet aan de geldende regelgeving en 
EPC-norm. Conform wet VET is het project uitgewerkt op basis van gasloos 
bouwen. Daarnaast is het gebouw voorzien van luchtwarmtepompen, waarbij 
ook aandacht is besteed aan het aspect geluid van de buitenunits, het 
gebouw is voorzien van PV-panelen en ruim bemeten isolatielagen. 
Kierdichting heeft eveneens bijzondere aandacht, ook in relatie tot de ligging 
van het gebouw op de duin en de windbelasting.  

Bij de bouwkundige materialisatie heeft het aspect duurzaamheid de te 
verwachten aandacht gekregen en in het verlengde daarvan zijn keuzes 
gemaakt voor o.a. gevelbekleding en gevelpuien. De ambitie van de 
gemeente is voor nieuwe projecten een GPR van 7,0 te behalen. Deze 
doelstelling wordt gehaald en geborgd middels de omgevingsvergunning voor 
het onderdeel bouwen zoals reeds aangevraagd november 2018. 

Ten aanzien van duurzaam ondernemen worden op alle Qurios locaties de 
normen van Green Key gehanteerd. Green Key is een internationaal erkend 
duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven in de recreatieve branche. Bedrijven 
met dit certificaat doen meer op het gebied van duurzaamheid dan de wet 
vraagt. De Green Key normering is gekoppeld aan de Sustainable 
Development Goals 2015-2030 van de Verenigde Naties. De normen worden 
elke drie jaar aangescherpt. 
  
De structuur van Green Key geeft normen en richtlijnen voor alle facetten van 
onze bedrijfsvoering t.w. Management, Communicatie, Maatschappelijke 
betrokkenheid, Waterbesparing, Reiniging, Afval, Energie, Bouwen en Groen, 
Mobiliteit, Eten en Drinken, Inkoop beleid en Textiel. 
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De parken in Bloemendaal aan Zee en op Ameland zijn beiden gecertificeerd 
met Green Key Gold, het hoogst haalbare niveau. Qurios Eco-
Grevelingenstrand en Qurios Zandvoort zijn Green Key voorbereid en 
wachten op dit moment op een keuringsdatum. Ook Hotel Bloemendaal aan 
Zee zal worden uitgevoerd en geëxploiteerd onder het Green Key 
duurzaamheidskeurmerk. Nadere informatie is als bijlage toegevoegd. 

9.  Samenvatting/ conclusie 

Samengevat past het bouwvoornemen binnen het Ontwikkelkader 
verblijfsrecreatie om de volgende redenen. 

1. Regio versterkend: 
• Niet gericht op doelgroepen die alleen maar of hoofdzakelijk 

naar Amsterdam gaan; 
• Niet gelegen in/nabij een drukke plek; 
• Bijdrage aan ontwikkeling van Bloemendaal aan Zee als 

recreatieve trekpleister, zonder afbreuk te doen aan de 
omgevingskwaliteiten; 

• Bijdrage aan kwalitatieve architectonische verbetering ter 
bevordering van herkenbaarheid Bloemendaal aan Zee; 

• Passend binnen Beeldkwaliteitsplan voor Bloemendaal aan Zee. 
Hoogwaardige nieuwbouw op een beeldbepalende locatie, 
inspelend op de kwaliteiten van de omgeving én op zichzelf 
beschouwd een aantrekkelijke uitstraling; 

• Uitdragen/promoten van directe omgeving als aantrekkelijk 
gebied om te recreëren; 

• Mogelijkheid tot zakelijke functie (conferentie-/vergaderruimte) 
gewenst en in onderzoek/voorbereiding. 

2. Meerwaarde in de markt: 
• Initiatief speelt in op trend van ‘upgrading’ in de hotelbranche: 

vraag naar hogere segmenten neemt toe door veranderende 
wensen/eisen van de recreant; 

• Toename in korte hotelvakanties wordt gesignaleerd: initiatief 
voorziet hierin; 

• Zakelijke markt blijft groeien; ook hierop speelt het initiatief in; 
• Qurios onderscheidt zich door hoogwaardig serviceniveau, luxe 

én ruimtelijke uitstraling; 
• Nieuw aanbod in Bloemendaal aan Zee. 

3. Economisch haalbaar: 
• Qurios Bloemendaal OG B.V. draagt het exploitatierisico. 

Bekende en succesvolle speler in de verblijfsrecreatieve markt. 
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4. Draagvlak in de omgeving: 
• Omgeving vroegtijdig bij het bouwvoornemen betrokken door 

middel van inloop-/informatiebijeenkomsten; 
• Er zijn geen omwonenden; 
• Geen bezwaren naar voren gekomen. Aandacht wordt gegeven 

aan goede communicatie gedurende projectuitvoering; 
• Separaat overleg met de reddingsbrigade gevoerd. 

5. Duurzaamheid en sociaal ondernemen: 
• Gasloos bouwen 
• Gebouw voldoet aan EPC-normen 
• GPR-score van 7,0 (gemeentelijke ambitie) behaald, borging 

middels omgevingsvergunning bouwen. 

Wij hopen hiermee op een adequate en volledige wijze invulling te hebben 
gegeven aan de benodigde motivatie met betrekking tot de toets 
ontwikkelkader verblijfsaccommodaties om tot een positief advies te komen. 
Mochten er onverhoopt vragen of opmerkingen zijn dan vernemen wij dat 
graag in het kader van een voortvarende afwikkeling. Bij voorbaat dank. 

Platform Allround 

Roland Schraverus M.Arch 

• 06 333 208 91 
• roland.schraverus@platformallround.nl 

Bijlagen: 

1. document ‘Hoge kwaliteit natuurbeleving - Cocoonen in Bloemendaal 
aan Zee’ 

2. document nadere informatie Green Key duurzaamheidskeurmerk
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Hoge kwaliteit natuurbeleving
Cocoonen in Bloemendaal aan Zee
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Droom even lekker mee. Op de top van een 
duin, met aan de ene kant het brede strand en 
de zee en aan de andere kant een uitgestrekt en 
uniek duingebied. Op misschien wel de mooiste 
plek in Bloemendaal aan Zee, aan het eind van 
de Zeeweg, staat een bijzonder hotel. Een klein 
boutiquehotel met zo’n vijftig kamers, waar 
kwaliteit en klasse, natuurbeleving en cocoonen 
de absolute hoofdrollen spelen.  

Het blijft niet bij een droom, we gaan het hotel 
echt bouwen. Tussen de Noordzee en Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, in het prachtige 
natuurgebied waar Jac. P. Thijsse zijn roots heeft 
liggen.

Thijsse (1865-1945) was minstens zo bijzonder als 
het gebied. Hij was de allereerste 
natuurbeschermer van Nederland en bekend van 
zijn Verkade-albums met plaatjes van planten en 
dieren. In de sfeer van Jac. P. Thijsse, met 
bijzondere flora en fauna als groene draad, zijn 
hotelgasten straks het hele jaar welkom. Juist 
ook in de koudere maanden. Om dik aangekleed 
de natuur in te trekken of je op te sluiten in je 
hotelkamer. Lekker bingewatchen in bed met 
Netflix of dat boek in een ruk uitlezen. Omgeven 
door luxe ontsnappen aan de hectiek van het 
drukke dagelijkse leven. 

Hotel Bloemendaal aan zee 
Onthaasten in het spoor van Jac. P. Thijsse
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Identiteit van Bloemendaal aan Zee
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Het door IMA.Amsterdam ontwikkelde concept 
voor het hotel komt niet zomaar uit de lucht 
vallen. Het sluit naadloos aan bij de identiteit van 
Bloemendaal aan Zee waar zij voor ons eerst 
uitgebreid onderzoek naar hebben gedaan.  

Bij deze plek, met een Nationaal Park vol 
bijzondere planten en dieren, imposante 
buitenplaatsen en landgoederen, de 
Erebegraafplaats voor verzetsstrijders, het unieke 
Openluchttheater en rijksmonument Thijsse’s 
Hof, de oudste heemtuin van Nederland, horen 
kwaliteit, klasse en respect.

Geen vluchtige trends maar bewezen tradities. 
Denk aan goed eten en drinken, een mooie 
hotelinrichting met meubels en producten van 
hoogwaardige kwaliteit.  

Luxe en dan met een botanisch sausje. Want 
groen is sinds een paar jaar weer helemaal hot. 
Tuincentra kunnen de grote kamerplanten niet 
aanslepen. Het hotelconcept sluit aan bij die 
herontdekking van de planten- en dierenwereld.  
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Nationaal Park Zuid-Kennemerland
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Wij zitten midden in het groen. Hoge duinen, 
zandverstuivingen, kilometers uitgestrekt strand, 
meren en bossen. Nationaal Park Zuid-
Kennemerland ten westen van Haarlem behoort 
tot de grootste duingebieden van Nederland. 
Het mooiste duingebied in de wereld wordt soms 
gezegd. En daar is eigenlijk niets overdreven aan. 
Een avontuurlijk duinlandschap waar je eindeloos 
kunt wandelen en fietsen. Grote kans dat je een 
damhert, konijn of Schotse hooglander ziet. Of 
een van de imposante wisenten tegen het lijf 
loopt. De harige bruine grazers die ervoor 
zorgen dat struiken en bomen niet gaan 
woekeren.  

In 1995 kreeg het gebied, een groot natuurpark 
voor Nederlandse begrippen, de status van 
Nationaal Park. Het is een plek waar mensen die 
de drukke stad ontvluchten graag tot rust 
komen. Het is een gebied met bijzonder flora en 
fauna. Parnassia en oogentroost bloeien er 
volop, de keizerlibel en duinparelmoervlinder 
vliegen er naar hartelust. De natuur mag er lekker 
zijn gang gaan. 
Vlakbij in Overveen bij duinmeer ’t Wed staat het 
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen. Een 
populaire uitvalsbasis wandelingen, fietstochten 
en excursies in het Nationaal Park.
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Jac. P. Thijsse
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Het hotel mag je gerust een hommage aan Jac. 
P. Thijsse noemen. Een bijzondere man die een 
eeuw geleden al zag dat we zuinig moeten zijn 
op de natuur. Jacobus Pieter Thijsse was 
onderwijzer, schrijver, veldbioloog en 
natuurbeschermer. Geboren in Maastricht en 
overleden in Overveen. De eerste natuuractivist 
van Nederland. Hij stond meer dan honderd jaar 
geleden aan de wieg van de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten.  

Beroemd werd Thijsse met zijn Verkade-albums. 
Een serie boeken van koekjesfabrikant Verkade 
waar heel Nederland plaatjes in plakte van 
tekeningen van flora en fauna.

Thijsse schreef de verhalen voor de albums.    

De natuurman woonde lange tijd in 
Bloemendaal. Hij gaf er les en ligt in de plaats 
begraven. De Kennemerduinen waren zijn 
achtertuin, de inspiratiebron voor zijn boeken.  
Hij kende er elke duintop, doornstruik en 
zeereep. Hij heeft in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland veel sporen achtergelaten.  

In 1925 ontwierp hij heemtuin Thijsse’s Hof. Zijn 
heemtuin is de oudste van Nederland en telt 800 
verschillende soorten planten uit het gebied. Een 
pareltje. In 2015 kreeg Thijsse’s Hof de status van 
Rijksmonument. 
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Botanische tekeningen
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De Verkadeplaatjes uit de albums van Jac. P. 
Thijsse zijn voor veel Nederlanders romantiek en 
nostalgie. Verschillende illustratoren tekenden en 
schilderden de afbeeldingen van planten en 
dieren.  

In het hotel gaan botanische tekeningen een 
grote rol spelen. Je komt ze op veel plekken 
straks tegen

Niet die van Verkade, maar van diverse 
hedendaagse ervaren tekenaars van de 
vereniging voor botanische tekenaars. Prachtige 
prenten van flora en fauna uit dit gebied, mooier 
dan foto’s.  

Dit unieke werk vormt de basis voor de hele 
inrichting van het hotel. Die sluit perfect aan bij 
de hommage aan Jac. P. Thijsse en de nieuwe 
hang naar groen.  
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Hotelconcept 
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Een hotel aan zee. Daar is het in de 
zomermaanden natuurlijk goed toeven voor 
zonaanbidders en strandliefhebbers. Maar wij zijn 
juist ook gek op die wat koudere maanden. Met 
regen, storm en lage temperaturen. Het hotel 
wordt juist ook aantrekkelijk voor het 
winterseizoen. Na een wandeling in een stevige 
zuidwesterstorm of flinke regenbui plof je lekker 
in je comfortabele bed om eindeloos Netflix te 
kijken of de hele middag schaatswedstrijden te 
volgen. Of je nestelt je beneden bij de open 
haard met een goed boek.  

Onthaasten kan in alle rust. We richten ons op 
gasten zonder kinderen.  

Cocoonen schrijven we met een hoofdletter. Je 
lekker afsluiten van de buitenwereld en een 
gezellige sfeer scheppen in je eigen kamer. 

Thuis voelen in je eigen bed, in bad of op het 
balkon. Sommige kamers krijgen zelfs een eigen 
sauna.  

Roomservice speelt een belangrijke rol in dat 
thuisgevoel. Cocoon in your room met hartig of 
zoet. Je hoeft je bed echt niet uit. Nou vooruit, 
alleen om even de deur open te doen. Een goed 
glas wijn in de lobby kan natuurlijk ook.  

Voor een uitgebreid diner trek je erop uit. Er is 
volop keuze in de omgeving. Naar een van de 
strandpaviljoens in Bloemendaal of Zandvoort. 
Een flink aantal blijft ook in de winter staan.  

Eten op sterrenniveau kan ook. Om de hoek 
bijvoorbeeld bij de Bokkendoorns midden in de 
natuur.  
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Inrichting en aankleding
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Bij de inrichting en aankleding van het hotel is 
natuur de groene draad en uitstraling. Natuurlijke 
kleuren en materialen komen overal terug. Met 
eigen botanische tekeningen, pagina’s uit de 
boeken van Jac. P. Thijsse, natuurvitrines met 
gedroogde bloemen aan de wand, opgezette 
vogeltjes en vlinders en ecologische 
toiletartikelen in de badkamer.  

We kiezen voor milieuvriendelijke materialen en 
merken zoals de duurzame pvc-vloer in houten 
visgraat look van Forbo/Allure, wanden achter 
het bed met botanische prints.

Veel houtaccenten, liefst van hout uit de buurt. 
Uit het Nationaal Park Zuid-Kennemerland of uit 
het Amsterdamse bos (ook een initiatief van Jac. 
P. Thijsse!).  

Lokaal en van eigen bodem vinden we belangrijk. 
Mensen hebben waardering voor producten uit 
de buurt. Het geeft gasten een goed gevoel. Het 
gevoel dat ze echt iets unieks ontdekken in 
plaats van een dertien in een dozijn achteloos 
consumeren. Dat geeft het hotel meerwaarde. 
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Inrichting en aankleding-vervolg

Het meubilair in de kamers is comfortabel en 
luxe. Een tafel die je over het hele bed schuift 
om aan te eten, te werken of te borrelen. In bed 
kan alles. Die luxe bedden zijn verstelbaar. Zo 
ervaren gasten hoe lekker dat ligt in zo’n bed als 
je uren aan het bingewatchen bent.  

Dat geldt ook voor de tv en het geluidsysteem in 
de kamers. Die zijn gewoon goed en dat zien en 
horen de gasten. 

Een mooie kans voor fabrikanten en leveranciers 
om gasten kennis te laten maken met kwalitatief 
hoogwaardige producten. Zij kunnen hier echt 
hun visitekaartje afgeven.  

Finishing touch zijn de planten in de kamers. 
Bewezen is dat je met levend groen in een ruimte 
lekkerder slaapt, meer ontspant en beter kunt 
nadenken. Een hotel waar gasten onthaasten én 
slimmer worden.
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Praktische informatie

Locatie: 

Ontwikkelaar: 

Contactpersoon: 

Architect: 

Projectleider: 

Conceptontwikkelaar: 

Inrichter:

Bloemendaal aan Zee 

Hotel Bloemendaal BV 

Jeroen Postma  

Diederendirrix Architectuur & Stedenbouw, Eindhoven 

Platform Allround, ’s Hertogenbosch 

Identity Matching Academy, Amsterdam 

RH-Interieur, Nieuwerkerk aan den IJssel
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Let op: het kleurenpalet op de linkerpagina is slechts een 
impressie. Kleuren zien er op beeldscherm en in drukwerk vaak 
anders uit. De uiteindelijke kleuren voor stoffen, verf, drukwerk en 
website zullen zorgvuldig worden geselecteerd en op elkaar 
worden afgestemd
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I. INTRODUCTION 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 25-27 September 2015, at the United Nations Headquarters in New York, the Heads of State, 
Government and High Representatives agreed upon the 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) for 2015-2030.  

They nominated 2015 as a landmark year for sustainability, as the transformative agenda for 
people-centred targets for the coming years is set to face contemporary global challenges . The 
economic, social and environmental dimensions of the SDGs seek to address poverty, hunger, 
disease, fear and violence, education, healthcare, social protection, sanitation, safety, sustainable 
habitats and energy.  

Green Key is a leading standard of excellence in the field of environmental responsibility and 
sustainable operations within the tourism industry. This prestigious eco-label represents a 
commitment by businesses that their tourism establishments adhere to the strict criteria as 
stipulated by the Foundation for Environmental Education (FEE) in accordance with the v ision of 
the Green Key ruo]u-ll;Ľv�=o�m7;uvĺ 

As the prospect of tourism constitutes an important component of a sustainably developing 
world, the Green Key criteria contribute to the efforts as stipulated in the SDGs towards 
achieving sustainable economic growth, sustainable consumption and production, and the 
sustainable use of resources. Indirectly, Green Key also campaigns against disparity, inequality, 
unemployment, health threats, natural disasters, conflicts, humanitarian crises and general 
environmental degradation.  

$_bv� 7o1�l;m|� 1omv|b|�|;v� �u;;m� �;�Ľv� ;m]-];l;m|� -m7� 1om|ub0�|bom� |o� |_;� "�v|-bm-0Ѵ;�
Development Goals. 
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II. CONNECTIONS BETWEEN GREEN KEY AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

 

 

 

 

 

 

 

Green Key encourages the use of food products that are organic, eco-labelled, fair trade labelled and/or locally produced. 
Green Key also encourages its establishments to actively work on initiatives supporting reduction of food waste. These 
initiatives encourage sustainable development, benefit local agriculture, stimulate the local economy, and ultimately, 
make a positive impact on ending poverty and hunger.  

 

 
Green Key actively promotes sustainable development of its participating establishments in an effort towards ending 
poverty through job creation in the hospitality and tourism industries. The programme encourages  the employment of 
locals from diverse backgrounds, and supports local green activities or initiatives related to education, health, sanitation 
and infrastructure. It offers local entrepreneurs the possibility to develop businesses, thereby helping to benefit the local 
community and to reduce poverty. 

 

 

�u;;m��;�Ľv�1om|ub0�|bom�|o�v�v|-bm-0Ѵ;�7;�;Ѵorl;m|�_-v�-�rovb|b�;�;==;1|�om�_;-Ѵ|_��Ѵb�bm]�-m7� well-being. Green Key 
actively promotes employment and access to jobs to local disadvantaged groups, while not using child labour. The 
programme supports initiatives for sustainable healthy community development and welfare in the local population. The 
establishments engaged in Green Key support a healthy lifestyle by offering food products that are organic and eco-
labelled.  

 

 
Green Key considers information sharing, and training and education to be the most powerful tool in safeguarding a 
sustainable hospitality and tourism industry. When participating in Green Key, establishments commit to inform ing and 
training their staff, in order for them to be able to engage and take action with regard to matters of sustainability. In 
addition, establishment are required to inform and engage guests and suppliers, while active cooperation with local 
communities is strongly encouraged. The involvement of women, local minorities and multi -cultural staff aims to promote 
a culture of understanding, knowledge and experience exchange.  
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Green Key works to raise awareness and support for human rights and equality, regardless of age, race, gender, religion, 
or socio-economic status. Green Key actively supports the employment and empowerment of women and local minorities 
in all positions, aiming at strengthening their involvement in society and their workplace. As an important aspect of 
participating in Green Key, establishments engage in the development and implementation of their Corporate Social 
Responsibility which encompasses these issues. 

 
In the context of sustainable management and lowering the environmental footprint, Green Key promotes water saving 
initiatives and innovative solutions to reduce water consumption. Al l Green Key establishments monitor water consumption 
and incorporate water saving standards, and have proper sanitation and wastewater treatment facilities in place. 
Furthermore, participation in the Green Key programme requires that the establishments use  water and release wastewater 
without creating a significantly negative impact on the environment and nearby local communities. Sharing of best practice 
examples of actions and technology is also a central part of participating in Green Key.  

 
Green Key promotes energy saving initiatives and innovative solutions to reduce energy consumption. The use of 
renewable energy sources are strongly recommended to further reduce  greenhouse gas emissions and mitigate climate 
change. As part of participating in the Green Key programme, establishments monitor energy consumption, incorporate 
energy saving standards, and are required to ensure that their energy consumption does not make a signif icantly negative 
impact on the environment and nearby local communities. Sharing of best practice examples of actions and technology is 
also a central part of participating in Green Key.  

 
 

Green Key engages in the sustainable development of establishments and the surrounding communities by promoting 
job creation and employment of local staff. Green Key addresses equitable employment and offers a platform for the 
development of entrepreneurship.  It is a central part of the Green Key criteria to promote inclusiveness through 
informing and engaging staff, guests and suppliers.   
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�u;;m��;�Ľv�1ub|;ub-�-u;�=oul�Ѵ-|;7�to allow establishments of differing size, resource, and global location to be eligible 
to participate in the programme. Through Green Key, establishments in developing countries are encouraged to play an 
active part in the global economy. In addition, the Green Key criteria support  the reduction of inequality at the local 
level through hiring of local staff, access for people with special needs and through active engagement in local community 
development.  

 
Green Key supports innovation within the areas of environmental management and awareness raising. It promotes 
inclusiveness and engagement of staff, guests and suppliers in working with sustainability at the establishments and in 
|_;�v�uuo�m7bm]�1oll�mb|�ķ��_bѴ;�]oo7�ru-1|b1;v�-u;�ruolo|;7�|_uo�]_��u;;m��;�Ľv�l;7b-�=ou�|_;� bmvrbu-|bom�o=�o|_;u�
businesses. Green Key actively promotes sustainable infrastructure within the areas of buildi ng and operation of its 
establishments, as well as the use of sustainable transportation.  

 

 Green Key establishments, regardless of their location in cities, smaller settlements or within natural surroundings, are 
actively engaged in ensuring that their premises and facilities are safe an d sustainable. This includes  management of 
resources (water, energy, waste, etc.) and involving staff, guests and suppliers. Green Key encourages  building and 
renovation of establishments to be carried out using environmentally friendly products in respect to the local conditions 
and requirements and the natural and cultural heritage of surroundings. The programme reaches out to the surrounding 
community and environment by promoting, supporting and engaging in local activities and facilities. Moreover, Green 
Key actively supports local green transport infrastructure alternatives.  

  
Green Key supports  sustainable consumption and production patterns. Green Key establishments prepare and implement 
an overall policy and a concrete action plan which takes into account environmental, social, cultural, economic, quality, 
health and safety issues. Staff in Green Key establishments are actively engaged in demonstrating sustainable 
management  within the areas of water and energy saving, waste management, etc. Regarding food and beverage 
products, Green Key has a set of requirements for the products used to be increasingly more organic, eco-labelled, fair 
trade labelled and/or locally produced. The participating establishments set standards for their suppliers where, for 
instance, chemical cleaning products or purchased paper/brochures have good environmental standards.   
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 As climate change is the biggest challenge of our time, one of the main pill ars in Green Key is lowering environmental 
footprint. This is done by requesting the participating establishments to practise a more sustainable management of 
their resources. Climate change education and training are core elements in Green Key, enabling staff, guests and 
suppliers to develop a true understanding and be able to make active choices in the fight against climate change. The 
promotion of eco-certified and renewable energy sources and sustainable transportation (including cycling) are 
concrete examples of how the Green Key criteria support this development. Moreover, Green Key encourages its 
establishments to monitor their carbon emissions, make an effort to reduce it and offset the remaining carbon.  

  
Green Key supports the protection of aquatic resources and the aquatic environment through the sustainable use of 
water and awareness raising around this subject. Restaurants in Green Key establishments actively avoid the use of 
products related to endangered fish and seafood species, and the establishments themselves are encouraged not to 
display and sell endangered aquatic plant and animal species and products within their premises. At the many Green 
Key establishments located near aquatic or coastal areas, guests are encouraged to use environmentally friendly and 
well-managed beaches, marinas and boating tourism operators participating in the Blue Flag programme.  

 
 

Valuable landscapes, forests, rich biodiversity areas, and natural heritage sites are often the main reasons why tourists 
visit a destination. Green Key supports the protection of terrestrial ecosystems through its establishments providing 
information and actively encouraging participation in activities related to biodiversity, conservation and the sustainable 
use of the local terrestrial environment. Restaurants in Green Key establishments refrain from the use of products 
related to endangered species, and promote organic and locally produced food w ith vegetarian options.  

 

 
Green Key is a programme encouraging engagement in sustainable development requiring accountability and promoting 
inclusiveness between stakeholders from different sectors at local, national, and international level. Green Key involves 
cooperation regardless of age, gender, religion and socio-economic status; and it promotes access for people with special 
needs, equitability in employment, engagement with minorities, local communities and entrepreneurs, as well as dialogue 
and consent of nearby indigenous and local communities where activities persist. It works towards peaceful and just  
societies, inclusive and accountable, with a strong presence of diverse groups, and encourages guests visiting the Green 
Key establishments to be actively involved with sustainability activities, the staff and the local community.  
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private and NGO sectors at the various levels. At the local level, between staff within the establishment and guests, 
suppliers and the surrounding community, and at the national and international level between NGOs, corporate 
partners, authorities and other partners concerned with sustainable tourism. Partnerships between these actors are 
crucial in ensuring that they are fully committed to work towards the realisation of the Sustainable Development Goals.  
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