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S a m e n v a t t i n g  

I n l e i d i n g  

De gemeente Noordwijkerhout herziet het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied inclu-

sief herzieningen en wijzigingen tot één actueel en digitaal Bestemmingsplan Buitengebied voor de 

gemeente. 

 

Voor het opstellen van het bestemmingsplan moet ook een milieueffectrapport (planMER) worden 

opgesteld. Een dergelijk rapport biedt inzicht in de milieueffecten van de ontwikkelingen die op 

grond van een bestemmingsplan in het plangebied mogelijk worden gemaakt. Op basis van het 

planMER kan een verantwoorde keuze worden gemaakt over welke ontwikkelingen op grond van 

het bestemmingsplan wel en niet mogelijk (kunnen of moeten) worden gemaakt. 

 

Het bestemmingsplan biedt namelijk het kader voor toekomstige activiteiten waarvoor volgens de 

Wet milieubeheer (Wm) een besluit-m.e.r.(beoordeling) verplicht is, met name in de vorm van 

uitbreiding van bestaande veehouderijen en glastuinbouwbedrijven. Daarbij moet voor het be-

stemmingsplan op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) ook een “passende beoorde-

ling” worden uitgevoerd, omdat in en in de omgeving van het plangebied verschillende Natura 

2000-gebieden liggen. Ook op basis hiervan moet een planMER worden opgesteld. 

 

B e o o r d e l i n g  m i l i e u e f f e c t e n  

In het MER zijn de milieueffecten in beeld gebracht van het concept ontwerpbestemmingsplan: dit 

wil zeggen dat uitgegaan is van het voorontwerpbestemmingsplan inclusief de wijzigingen naar 

aanleiding van vooroverleg- en inspraakreacties en ambtelijke opmerkingen.  

Het concept ontwerpbestemmingsplan is beoordeeld op de volgende milieuthema’s:  

- natuur; 

- geurhinder;  

- landschap, cultuurhistorie en archeologie; 

- water en bodem; 

- verkeer; 

- geluid; 

- luchtkwaliteit; 

- gezondheid. 

Voor deze milieuthema’s zijn de volgende onderdelen beschreven: 

- een beschrijving van de referentiesituatie (huidige situatie en autonome ontwikkeling); 

- een beschrijving van de milieueffecten per alternatief; 

- de beoordeling van de milieueffecten; 

- een omschrijving van de mogelijke maatregelen om (zeer) negatieve milieueffecten te 

voorkomen of te beperken; 

- een omschrijving van de zogenoemde leemten in de kennis. 

In de tabel hierna is een overzicht van de beoordeling van de milieueffecten van het concept ont-

werpbestemmingsplan opgenomen. 



 

 

 

 

Tabel: beoordeling van de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan 

Natuur Concept ontwerpbestemmingsplan 

Effecten op Natura 2000-gebieden 

 Stikstofdepositie 

 Andere effecten 

 

- 

0 

Effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en andere natuurgebieden  

 Stikstofdepositie 

 Andere effecten 

 

- 

0 

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde soorten 

 Stikstofdepositie 

 Fysieke aantasting 

 

0/- 

0/- 

Landschap  

Effecten op de structuur van het landschap - 

Cultuurhistorie  

Effecten op de cultuurhistorische waarde 0/- 

Archeologie  

Effecten op de archeologische verwachtingswaarde 0/- 

Geur  

Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie 0 

Water en Bodem  

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit. 0/- 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. 0/- 

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit. 0 

Risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlaktewater 0/- 

Effecten op de bodemkwaliteit  0 

Verkeer  

Verandering van verkeersintensiteiten 0/- 

Verandering in de verkeersveiligheid 0/- 

Luchtkwaliteit  

Toe/afname knelpunten fijnstof t.g.v. wegverkeer 0 

Toe/afname knelpunten fijnstof bedrijfsvoering 0 

Geluid  

Toe/afname aantal geluidgehinderden 0/- 

Gezondheid  

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

Uit de effectbeoordeling komt naar voren dat ten gevolge van het concept ontwerpbestemmings-

plan vooral milieueffecten op natuur en landschap worden verwacht. De effecten op (een deel 

van) de natuur zijn als negatief beoordeeld door met name de toename van de stikstofdepositie 

(als stikstofverbinding) op Natura 2000-gebieden. Vooral deze effecten zijn een probleem voor het 

vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout. Zogenoemde ‘significant ne-

gatieve effecten’ op Natura 2000-gebieden door een toename van de stikstofdepositie zijn niet uit 

te sluiten. Dit betekent dat het concept ontwerpbestemmingsplan in strijd is met de Nbw 1998 en 

op deze wijze dan ook niet kan worden vastgesteld.  

 



 

 

 

 

Gelet op hetgeen hiervoor is aangegeven en de conclusies in de Passende beoordeling, is een miti-

gerende maatregel noodzakelijk. Dit betreft het opnemen van een juridische regeling in het be-

stemmingsplan om negatieve effecten in omliggende Natura 2000-gebieden te voorkomen. 

 

A l t e r n a t i e f  o n t w er pb e s t e m m i n g s p l a n   

De regeling is in het ontwerpbestemmingsplan als volgt uitgewerkt: 

- Voor de veehouderijen in het plangebied is een regeling opgenomen dat de stikstofemissie 

niet mag toenemen ten gevolge van de bestaande emissie. Daarnaast wordt een beperkte 

toename van de emissie toegestaan mits deze onder de grenswaarde uit de PAS blijft. De ef-

fecten van ontwikkelingen onder de grenswaarde zijn in een overkoepelende landelijke Pas-

sende Beoordeling onderzocht (Passende beoordeling over het programma aanpak stikstof 

2015-2021 Ministerie van Economische Zaken/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 10 ja-

nuari 2015). 

- Ten aanzien van de glastuinbouwbedrijven geldt dat uit de Aerius-berekening is gebleken 

dat de toename van de stikstofdepositie, als de 12 glastuinbouwbedrijven maximaal uitbrei-

den (het worst case scenario), 0,06 mol/ha/jaar bedraagt. Gezien deze beperkte toename 

van alle bedrijven samen, zal de toename van de stikstofdepositie van een individueel glas-

tuinbouwbedrijf te allen tijde beneden de 0,05 mol blijven en dus binnen de kaders van het 

PAS geoorloofd zijn. Hiervoor is daarom geen emissieregeling opgenomen in het bestem-

mingsplan.  

- Tevens zijn in dit alternatief maatregelen opgenomen om negatieve effecten van verdroging 

tegen te gaan: In een zone van 1000 meter rond het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid 

mag het sloot- en greppelpatroon niet worden gewijzigd. Tevens mag er geen nieuwe  

drainage worden aangelegd en is diepploegen niet toegestaan. 

 

Met het opnemen van bovengenoemde maatregelen worden significant negatieve effecten op om-

liggende Natura 2000-gebieden voorkomen.  

In het MER wordt daarnaast geadviseerd om maatregelen op te nemen ter beperking van de effec-

ten op landschap. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

- Het verkleinen van nu nog (grotendeels) onopgevulde bouwvlakken die ver het open gebied 

in liggen. 

- Het opnemen van voorwaarden ten aanzien van de landschappelijke inpassing voor bouwmo-

gelijkheden die bij recht zijn toegestaan. 

 

Voor het aspect landschap zijn geen aanvullende maatregelen opgenomen in het ontwerpbestem-

mingsplan omdat dit leidt tot een beperking van bestaande rechten. Dit is dan ook niet verder uit-

gewerkt in Alternatief. 
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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

De gemeente Noordwijkerhout herziet het geldende bestemmingsplan voor het 

buitengebied inclusief herzieningen en wijzigingen tot één actueel en digitaal 

Bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente. 

 

Het gebied van het bestemmingsplan Buitengebied betreft het gehele grondge-

bied van de gemeente met uitzondering van de kernen De Zilk, Noordwijker-

hout, bedrijventerrein ’s-Gravendam, Delfweg, het recreatiegebied Ooster-

duinsemeer, het voormalig Sancta Maria/Bavo, de landgoederen Dyckenburch 

en Oud Leeuwenhorst en het spoelbedrijf Warmerdam aan de Herenweg. De  

recreatieterreinen Sollasi en Duinschooten en het bungalowpark Dunimar  

maken wel onderdeel uit van het plangebied, evenals het Landgoed Leeuwen-

horst en de bestaande natuurgebieden. In dit kader geldt een MER-plicht (zie 

'Kaart begrenzing plangebied'). 

 

 
K a a r t  b e g r e n z i n g  p l a n g e b i e d  

 

Als onderbouwing van het bestemmingsplan Buitengebied dient een Milieuef-

fectrapport (MER) voor plannen te worden opgesteld. Deze verplichting komt 

met name voort uit het feit dat het bestemmingsplan de ruimte gaat bieden 

voor vergroting van agrarische bedrijven waaronder enkele veehouderijen. 

Grote veehouderijen kunnen m.e.r.-(beoordelings)-plichtig zijn en als dat zo 
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is, dan moet er bij het bestemmingsplan een MER worden opgesteld. Het be-

stemmingsplan biedt namelijk het kader voor toekomstige activiteiten waar-

voor volgens de Wet milieubeheer (Wm) een besluit-m.e.r.(beoordeling) ver-

plicht is. 

 

Daarnaast is op voorhand niet uit te sluiten dat de uitbreidingsmogelijkheden 

van veehouderijen effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden in en na-

bij het plangebied. Als negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, 

dient een Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998 (Nb-wet 1998) te worden opgesteld. Als er een Passende beoordeling 

moet worden opgesteld, is ook dat aanleiding voor het opstellen van een MER.  

 

1 . 2   

P l a n - m . e . r .  ( d e  p r o c e d u r e )  

De procedure voor het planMER kent verschillende stappen, gebaseerd op 

hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. De procedure bestaat uit de volgende 

zeven stappen: 

1. Kennisgeving van het voornemen. 

‘Zo spoedig mogelijk nadat een bestuursorgaan het voornemen heeft 

opgevat tot het voorbereiden van een plan, geeft het kennis van dat 

voornemen’. 

In de kennisgeving wordt onder andere uiteengezet: 

a. ‘dat stukken betreffende het voornemen openbaar zullen worden 

gemaakt, en waar en wanneer’; 

In het voorliggende planMER worden de volgende begrippen gebruikt: 

- m.e.r.: milieueffectrapportage (de procedure); 

- MER: milieueffectrapport (het rapport); 

- m.e.r. voor plannen (plan-m.e.r.): de m.e.r.-procedure voor plannen 

die een kader bieden voor zogenoemde m.e.r.-(beoordeling)plichtige 

activiteiten. Hiervoor moet altijd de uitgebreide procedure gevolgd 

worden; 

- m.e.r. voor besluiten (besluit-m.e.r.): de procedure voor besluiten die 

op grond van de Wet milieubeheer zogenoemd m.e.r.-(beoordeling)-

plichtig zijn. Of het volgen van een uitgebreide of beperkte procedure 

gevolgd moet worden hangt af van het project en de plaats van het 

project. Of een uitgebreide of beperkte procedure gevolgd moet wor-

den, wordt in de eerste plaats bepaald op grond van het Besluit mili-

eueffectrapportage. 

 

Een besluit-m.e.r. wordt vaak als project-m.e.r. aangeduid om het verschil 

tussen een plan en een project duidelijk te maken. Om dit verschil goed te 

kunnen onderscheiden, worden in dit rapport bij het MER ook de begrippen 

planMER en project-MER (besluit-MER) gebruikt. 
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b. dat er gelegenheid wordt geboden zienswijzen over het voornemen 

naar voren te brengen, aan wie, op welke wijze en binnen welke 

termijn; 

c. of de commissie of een andere onafhankelijke instantie in de gele-

genheid wordt gesteld advies uit te brengen over het voornemen (ar-

tikel 7.9). 

2. Raadplegen van adviseurs en besturen. 

‘Alvorens het milieueffectrapport op te stellen, raadpleegt het bevoegd 

gezag de adviseurs en de bestuursorganen die, ingevolge het wettelijke 

voorschrift waarop het plan berust, bij de voorbereiding van het plan 

worden betrokken over de reikwijdte en het detailniveau van informatie 

die gericht is op wat relevant is voor het plan en die op grond van arti-

kel 7.7 in het milieueffectrapport moet worden opgenomen’ (artikel 

7.8). 

3. Opstellen van het planMER (artikel 7.7). 

4. PlanMER en ontwerpbestemmingsplan. 

- Ter inzage leggen van planMER en ontwerpbestemmingsplan. 

‘Een milieueffectrapport is gereed op het moment dat het ontwerp 

van het plan ter inzage wordt gelegd’ (artikel 7.10). 

- Toetsing van planMER door de Commissie voor de m.e.r. 

‘Indien het milieueffectrapport betrekking heeft op een plan als het 

bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout, wordt de commis-

sie uiterlijk op het moment dat de in artikel 7.11 genoemde stukken 

ter inzage worden gelegd, in de gelegenheid gesteld advies uit te 

brengen over dat rapport overeenkomstig de termijn die geldt voor 

het inbrengen van zienswijzen’ (artikel 7.12).  

5. Onderbouwen van de gevolgen van het planMER, de zienswijzen op het 

planMER en het advies van de Commissie voor de m.e.r. voor het be-

stemmingsplan. 

‘In of bij het plan wordt in ieder geval vermeld: 

a. de wijze waarop rekening is gehouden met de in het milieueffect-

rapport beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de activi-

teit waarop het plan betrekking heeft; 

b. hetgeen is overwogen omtrent de bij het ontwerp van het plan ter 

zake van het milieueffectrapport naar voren gebrachte zienswijzen; 

c. hetgeen is overwogen omtrent het door de commissie overeenkom-

stig artikel 7.12 uitgebrachte advies’ (artikel 7.14).’ 

6. Bekendmaking en mededeling van het bestemmingsplan. 

‘Het plan wordt bekend gemaakt op de wijze, voorzien in artikel 3:42 

van de Algemene wet bestuursrecht’ (artikel 7.15). 

7. Onderzoeken van de gevolgen van de activiteit. 

‘Het bevoegd gezag dat een plan heeft vastgesteld of een besluit heeft 

genomen, onderzoekt de gevolgen die de uitvoering van dat plan, dan 

wel van dat besluit heeft voor het milieu, wanneer de in het plan, dan 

wel in het besluit voorgenomen activiteit wordt ondernomen of nadat 

zij is ondernomen” (artikel 7.39). 

 



 

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015 
 

12 

In de procedure voor het planMER buitengebied Noordwijkerhout zijn de stap-

pen 1 en 2 samen uitgevoerd. Hiervoor is een notitie reikwijdte en detail-

niveau opgesteld. Deze notitie heeft samen met het voorontwerpbestem-

mingsplan Buitengebied Noordwijkerhout ter inzage gelegen van 15 juli tot en 

met 8 september 2015. Reacties die mede betrekking hebben op het PlanMER 

zijn betrokken bij het opstellen van het planMER.  

 

De plan-m.e.r. is erop gericht inzicht te krijgen in de verwachte milieueffec-

ten van de m.e.r.-(beoordeling)plichtige activiteiten waarvoor het bestem-

mingsplan het kader vormt, maar is niet tot alleen deze activiteiten beperkt. 

In samenhang met de niet-m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten moet het 

milieueffectrapport ook inzicht geven in de schaal waarop milieueffecten van 

de verschillende activiteiten elkaar versterken of verzwakken (de zogenoemde 

cumulatie). Zo kan het milieubelang volwaardig meegewogen worden in de be-

sluitvorming door het ‘bevoegd gezag’ (de overheid die het besluit moet ne-

men). 

 

Het college van B&W van de gemeente Noordwijkerhout is voor deze planMER 

de initiatiefnemer en de gemeenteraad vormt het bevoegd gezag.  

 

De plan-m.e.r. is gekoppeld aan het bestemmingsplan dat kaderstellend is voor 

eventuele concrete projecten of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige 

gevolgen. Dit kan betekenen dat in eerste instantie voor het bestemmingsplan 

buitengebied Noordwijkerhout een planMER wordt opgesteld en dat in een la-

ter stadium uit dat bestemmingsplan voortvloeiende activiteiten/projecten 

alsnog project-m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn, omdat er besluiten aan zijn 

gekoppeld, zoals vergunningen. 

1 . 3   

P l a n M E R  ( H e t  r a p p o r t )  

Belangrijk bij het opstellen van het MER voor een bestemmingsplan is een goe-

de beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit (in dit geval het 

opstellen van het bestemmingsplan) wordt beoogd. Daarbij moeten ook alter-

natieven voor de voorgenomen activiteit die redelijkerwijs in beschouwing 

kunnen worden genomen, worden beschreven en de motivering van de keuze 

voor de in beschouwing genomen alternatieven. Op de keuze van de verschil-

lende alternatieven wordt in hoofdstuk 5 ingegaan. Op basis hiervan kan een 

keuze gemaakt worden in de ontwikkelingen die wel en die niet op grond van 

het bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden. 

 

De inhoudelijke eisen aan het MER zijn opgenomen in artikel 7.7 van de Wm 

(m.e.r.-plichtige plannen): ‘Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op 

een plan (…) bevat ten minste: 

a. een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be-

oogd; 
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b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede de alternatie-

ven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden ge-

nomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen 

alternatieven; 

c. een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben 

op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven; 

d. een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 

de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor ge-

volgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van 

dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden onder-

nomen; 

e. een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 

activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen heb-

ben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn 

bepaald en beschreven; 

f. een vergelijking van de ingevolge onderdeel b beschreven te verwach-

ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijk gevolgen 

voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de be-

schreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing 

genomen alternatieven; 

g. een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen 

op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel 

mogelijk teniet te doen; 

h. een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de on-

derdelen d en e, ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gege-

vens; 

i. een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft 

voor de beoordeling van het milieueffectrapport en van de daarin be-

schreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de voorgenomen acti-

viteit en van de beschreven alternatieven.’ 

 

Het voorliggende planMER is overeenkomstig deze inhoudelijke eisen opge-

steld. 

 

O n d er z o e ks g eb i e d  en  - p e r i o d e  

Het onderzoeksgebied van het PlanMER betreft in eerste instantie het be-

stemmingsplangebied. Omdat sommige milieueffecten ook buiten het bestem-

mingsplangebied kunnen plaatsvinden, ligt een deel van het onderzoeksgebied 

ook buiten het plangebied. Als voorbeeld: door de toename van vee op een 

veehouderijbedrijf is er mogelijk sprake van een toename van de emissie van 

ammoniak. Door deze toename van de emissie kan er sprake zijn van negatieve 

effecten op Natura 2000-gebieden. Deze negatieve effecten kunnen ook op 

grote afstand van het betreffende veehouderijbedrijf, dus ook buiten het be-

stemmingsplangebied, plaatsvinden. 

 

Het bestemmingsplan wordt in beginsel voor een periode van tien jaar vastge-

steld. Naar aanleiding hiervan betreft ook de onderzoeksperiode een periode 
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van tien jaar. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan in 2017 wordt vastge-

steld. Hiermee is het zogenoemde 'zichtjaar' 2027. 

1 . 4   

L e e s w i j z e r  

Na de inleiding in dit hoofdstuk volgen de andere hoofdstukken van dit plan-

MER in hoofdlijnen de inhoudelijke eisen aan het MER, zoals die zijn opgeno-

men in artikel 7.7 van de Wm.  

 

Dit betekent dat in hoofdstuk 2 het voornemen (concept ontwerpbestemmings-

plan) en de referentiesituatie uiteengezet zijn. In hoofdstuk 3 is een overzicht 

van de vastgestelde wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid opgeno-

men, zoals dat van toepassing is op de activiteiten zoals voorzien in het voor-

nemen en de alternatieven. Een omschrijving van de referentiesituatie per  

milieuaspect en de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan 

zijn uiteengezet in hoofdstuk 4. Hierbij is ook een beoordeling van de milieu-

effecten van het concept ontwerpbestemmingsplan en een overzicht van de 

mogelijke maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen op het milieu te 

voorkomen of te beperken opgenomen. Ook is een overzicht van de zogenoem-

de ‘leemten in kennis’ opgenomen in dit hoofdstuk. In hoofdstuk 5 is omschre-

ven hoe de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan zijn ver-

taald naar het definitieve ontwerpbestemmingsplan: het voornemen. In het 

voornemen zijn verschillende maatregelen opgenomen om milieueffecten van 

het voornemen die als negatief of zeer negatief zijn beoordeeld, te voorkomen 

of te beperken. 

 

In het voorliggende planMER is de keuze gemaakt om eerst te bepalen of door 

de maatregelen de milieueffecten ook worden voorkomen of beperkt. Dit is 

beschreven in hoofdstuk 6. 

 

In hoofdstuk 7 is de passende beoordeling op grond van de Natuurbescher-

mingswet 1998 (Nbw 1998) opgenomen. Hierin zijn de milieueffecten van het 

voornemen en de alternatieven op de Natura 2000-gebieden opgenomen. 

 

Als laatste is in hoofdstuk 8 de samenvatting van de milieueffecten opgeno-

men. Ook is in dit hoofdstuk uiteengezet hoe de ‘monitoring en evaluatie’ 

plaats kan vinden. 
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2 2  U i t g a n g s p u n t e n  

2 . 1   

I n l e i d i n g  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van 

artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

a. ‘een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be-

oogd; 

b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede de alternatie-

ven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden ge-

nomen en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen 

alternatieven’. 

 

In paragraaf 2.2 is een omschrijving van het voornemen opgenomen. Hierbij is 

uiteengezet waar het voornemen op is gericht en is een overzicht van de acti-

viteiten opgenomen die op grond van het concept ontwerpbestemmingsplan 

buitengebied Noordwijkerhout mogelijk worden gemaakt. 

Ook is het voornemen verder uitgewerkt in verschillende uitgangspunten op 

basis waarvan de milieueffecten van het voornemen worden beoordeeld. 

 

De wijze waarop de referentiesituatie is bepaald, is toegelicht in paragraaf 

2.3. De referentiesituatie is de huidige situatie inclusief de autonome ontwik-

keling. De referentiesituatie is opgesteld om de milieueffecten van het voor-

nemen en de mogelijke alternatieven te kunnen beoordelen en mee te kunnen 

vergelijken. 

 

In paragraaf 2.4 is toegelicht op welke wijze de stikstof- en geurberekeningen 

voor de ‘worst case’-situatie zijn opgesteld. De worst case is de situatie waarin 

alle mogelijkheden worden benut uit het concept ontwerpbestemmingsplan 

(het voornemen). Dit is inclusief de mogelijkheden via afwijking of wijziging. 

2 . 2   

V o o r n e m e n  ( b e s t e m m i n g s p l a n )  

Het voornemen in de zin van het MER is het vaststellen van het bestemmings-

plan buitengebied Noordwijkerhout. Hierbij is het concept ontwerpbestem-

mingsplan als basis gebruikt.  

 

A g r a r i s ch e  b e d r i j v en   

Het bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout is hoofdzakelijk conserve-

rend van aard, maar biedt wel ontwikkelingsmogelijkheden aan de agrarische 
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bedrijven. Conform wet‐ en regelgeving en jurisprudentie dient bij de beoor-

deling of sprake is van een planmerplicht, ook rekening te worden gehouden 

met onbenutte ruimte die wordt overgenomen uit vigerende bestemmingsplan-

nen en eventuele afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden.  

 

Door de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied 

Noordwijkerhout biedt, is het mogelijk dat in bepaalde gevallen bij toekomsti-

ge uitbreidingen van veehouderijen drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. zul-

len worden overschreden. Daarmee vormt het bestemmingsplan het kader voor 

mogelijk toekomstige besluiten over mer(‐beoordelings)plichtige activiteiten. 

Om deze reden is voor het bestemmingsplan sprake van een planmer‐plicht. 

 

De onderstaande ontwikkelingen uit het bestemmingsplan buitengebied 

Noordwijkerhout zijn belangrijk voor het MER. 

 

A g r a r i s ch e  b e d r i j v en  

Concreet biedt het bestemmingsplan de volgende ontwikkelingsruimte aan 

agrarische bedrijven: 

 

B i j  r e c h t  

- Binnen het bouwvlak hebben bedrijven de volgende mogelijkheden voor 

uitbreiding van bebouwing : 

- Voor de bollenteeltbedrijven geldt een maximum oppervlak bedrijfs-

gebouwen van 250m
2
 per ha met een maximum van 3000 m

2
. Daar-

naast is ondersteunend glas tot 3000 m
2
 toegestaan. De goot- en 

bouwhoogtes van bedrijfsgebouwen en kassen kunnen worden ver-

groot naar respectievelijk 8 en 10 m en 6 en 8 m; 

- Glastuinbouwbedrijven mogen uitbreiden tot maximaal 1 ha dan wel 

zoals aanwezig op het moment van inwerkingtreding van het be-

stemmingsplan waarvan maximaal 3.000 m
2
 ten behoeve van be-

drijfsgebouwen. 

- Voor zover aanwezig zijn ter plekke van de aanduiding ‘kas’ be-

staande kassen toegestaan en ter plekke van de aanduiding voor 

stekbedrijven ook 5000 m
2
 glasopstanden en bedrijfsgebouwen per 

hectare duurzaam in gebruik zijnde teeltgronden met een maximum 

van 10.000 m
2
 waarvan maximaal 3000 m m

2
 bedrijfsgebouwen. 

- Grondgebonden bedrijven kunnen het gehele bouwvlak benutten 

voor uitbreiding. In het plangebied liggen slechts twee grondgebon-

den bedrijven, één met melkvee en één met paarden en jongvee. 

Binnen het plangebied zijn geen intensieve veehouderijen (hoofd‐ of 

neventakken) aanwezig en het bestemmingsplan biedt ook geen mo-

gelijkheden voor de vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen 

- Daarnaast zijn er twee maneges in het gebied aanwezig. Hiervoor 

geldt een bebouwingspercentage. Uitbreiding is hier niet meer moge-

lijk.  

- Daarnaast zijn er enkele mogelijkheden voor kleinschalige nevenfuncties 

bij (agrarische) bedrijven. De omvang is afhankelijk van de functie. 
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V i a  a f w i j k i n g  

- In het gebied Bollenzone 2 bestaat de mogelijkheid voor uitbreiding van 

kassen en bedrijfsbebouwing tot 6000 m
2 
onder voorwaarde van behoud 

van de openheid en behoud van de zichtlijnen. 

- Bouwen van een tweede agrarische bedrijfswoning. 

- Realisatie hogere goot- en bouwhoogtes van bedrijfsgebouwen en kas-

sen, maximaal 10%. 

- Ontwikkeling van (niet-agrarische) nevenactiviteiten bij bestaande agra-

rische bedrijven; daarbij zijn m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten 

uitgesloten. 

 

V i a  w i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  

- De ontwikkeling van natuur op agrarische gronden ter plaatse van de 

EHS. 

- Functieverandering van stoppende agrarische bedrijven naar bedrijfs-

functies. 

- Uitbreiding van het bestaande landschapspark met golfvoorzieningen.  

 

D u n i m a r  

Landal Dunimar is voornemens het recreatiepark in Noordwijkerhout op geringe 

schaal uit te breiden. Het gaat om de bouw van een hoofdgebouw met recep-

tie, een zwembad en horecafaciliteiten. Daarnaast worden 20 bungalows bij-

gebouwd. Genoemde uitbreidingen vinden alle op het bestaande terrein 

plaats. Er vindt geen fysieke uitbreiding van het terrein plaats. Het terrein 

grenst aan een bos- en natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Natura 

2000-gebied Kennemerland-Zuid. 

 

Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) dient de initiatief-

nemer te onderzoeken in hoeverre deze ontwikkelingen kunnen leiden tot (sig-

nificant) negatieve effecten op beschermd Natura 2000-gebied. Indien deze 

effecten op grond van dat onderzoek (het zogenaamde vooronderzoek) niet 

met wetenschappelijke zekerheid zijn uit te sluiten, moet de initiatiefnemer 

een passende beoordeling opstellen.  

 

De gemeente Noordwijkerhout heeft daarom een voortoets laten uitvoeren 

voor de uitbreiding van Landal Dunimar. Uit deze voortoets komt naar voren 

dat de beoogde ontwikkelingen geen negatieve effecten veroorzaken op Natura 

2000-gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en natuurgebieden buiten de 

Ecologische Hoofdstructuur. Voorwaarde is wel dat de bouwwerkzaamheden 

buiten het broedseizoen van vogels plaatsvinden. Het is aan het bevoegd ge-

zag, de provincie Zuid-Holland, om deze conclusie te bevestigen.  
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2 . 3   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

In het MER worden de milieueffecten van het voornemen (en de alternatieven) 

vergeleken met de referentiesituatie. De referentiesituatie is de bestaande  

situatie met de vaststaande autonome ontwikkeling
1
. Hierbij vindt het voor-

nemen (het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Noordwijker-

hout) niet plaats. De omschrijving van de referentiesituatie is in het algemeen 

beperkt tot die onderdelen op basis waarvan de beoordeling van de milieuef-

fecten van het voornemen en de alternatieven plaatsvindt. 

Het toetsingskader voor de milieueffecten in het MER vormt de referentiesitua-

tie. Conform de eisen in de Nb-wet 1998 vormt alleen de huidige situatie het 

kader voor het bepalen van de effecten in de Passende beoordeling op grond 

van de Nb-wet 1998. 

 

Voor de verschillende milieuonderdelen is de referentiesituatie, waar nodig, 

vervolgens in hoofdstuk 4 per milieuonderdeel op basis van deze algemene uit-

gangspunten verder uitgewerkt. 

2 . 3 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Het aantal stuks vee in de bestaande situatie moet op basis van het feitelijk 

aanwezige aantal worden bepaald. Dit zijn alle activiteiten (onder andere het 

houden van vee) die op grond van (milieu)vergunningen plaatsvinden
2
. 

In september 2015 heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd ten  

behoeve van het planMER. Uit de voor het bestemmingsplan buitengebied 

Noordwijkerhout uitgevoerde inventarisatie van de bestaande situatie blijkt 

dat er in het bestemmingsplangebied twee grondgebonden veehouderijbedrij-

ven zijn gevestigd en twee maneges. Binnen het plangebied zijn geen intensie-

ve veehouderijen (hoofd‐ of neventakken) aanwezig en het bestemmingsplan 

biedt ook geen mogelijkheden voor de vestiging van nieuwe intensieve vee-

houderijen. 

 

De huidige situatie en vaststaande autonome ontwikkelingen vormen de refe-

rentie voor het beoordelen van de milieueffecten van het voornemen en de al-

ternatieven. De trendmatige ontwikkeling in de landbouw maakt geen deel uit 

van de referentie. 

 

                                                   

 
1  Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Referentiesituatie in mer voor be-

stemmingsplannen. Factsheet nummer 29. Commissie voor de milieueffectrapportage, 

Utrecht, 2012. 
2  Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Maximale mogelijkheden bestemmings-

plan buitengebied & m.e.r., Factsheet nummer 30. Commissie voor de milieueffectrap-

portage, Utrecht, 2012. 
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V e e h o u d e r i j  e n  g l a s t u i n b o u w b e d r i j v e n  e n  d e  w o n i n g e n  b i n n e n  h e t  

p l a n g e b i e d  

 

 
L i g g i n g  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  b i n n e n  e n  r o n d  h e t  p l a n g e b i e d  
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L i g g i n g  E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  b i n n e n  e n  r o n d  h e t  p l a n g e b i e d  

 

Voorgaande afbeeldingen geven een globaal beeld van de ontwikkelingsmoge-

lijkheden van de veehouderijen. De aanwezigheid van burgerwoningen in de 

directe omgeving van een veehouderij kunnen de verdere ontwikkeling van een 

veehouderij belemmeren. 

 

Verder liggen de agrarische veehouderijbedrijven en glastuinbouwbedrijven 

relatief dicht bij de Natura 2000-gebieden. Met name de Natura 2000-gebieden 

Kennemerland-Zuid en Coepelduynen. Ook liggen de agrarische veehouderijbe-

drijven dicht bij de EHS-zones. Door de nabijheid van deze gebieden zijn de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische veehouderijbedrijven beperkt. 

 

U i t g an g s pu n t en  r e f e r e n t i e s i t u a t i e  l an d b o u w  

De referentiesituatie voor het MER betreft niet de vergunde situatie, maar de 

feitelijke stalbezetting en de uitbreidingen die op korte termijn worden ver-

wacht. Gemeente Noordwijkerhout heeft samen met de omgevingsdienst  

IJmond in september 2015 een uitgebreide en degelijke inventarisatie uitge-

voerd naar de agrarische bedrijven in het plangebied.  

 

Met de inventarisatie is een overzicht ontstaan per adres welke milieugegevens 

vergund zijn en wat de feitelijke situatie is. Door de inventarisatie op per-

ceelsniveau is een exact beeld ontstaan van de feitelijke en vergunde situatie 

van de milieugegevens in het plangebied. 

 

Daarnaast is gekeken naar de CBS-cijfers (meitellingen). De verschillen tussen 

de CBS-cijfers zijn klein en kunnen worden verklaard door het feit dat de CBS-

cijfers een momentopname zijn. Alleen voor schapen is er een groot verschil. 

Dit wordt verklaard door de schaapskudde die in de Kennemerduinen loopt.  
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Voor de glastuinbouw is op basis van de luchtfoto bepaald wat het bestaande 

oppervlak glas is.  

2 . 3 . 2   

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

Dit betreft: 

a. (het gedeelte van) de vergunningen voor veehouderijen in het plange-

bied die nog niet ingevuld zijn maar die op korte termijn wel worden 

benut. Dergelijke situaties komen in het buitengebied van Noordwijker-

hout niet voor; 

b. het voldoen aan vastgestelde wet- en regelgeving voor veehouderijen. 

Hierbij is met name het Besluit emissiearme Huisvesting van belang. Op 

basis van dit besluit gelden maximale emissie-eisen afhankelijk van de 

oprichtingsdatum van het dierenverblijf. Voor bestaande dierenverblij-

ven, die voor 1 april 2008 zijn opgericht, gaan deze emissie-eisen echter 

pas gelden op het moment dat het dierenverblijf wordt vervangen of 

uitgebreid. Hiervoor zijn geen plannen bekend bij het bestaande grond-

gebonden veehouderijbedrijf.  

 

Op basis van het bovenstaande wordt geen onderscheid gemaakt tussen huidige 

situatie en referentiesituatie. 
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2 . 4   

U i t g a n g s p u n t e n  w o r s t - c a s e  b e r e k e -

n i n g e n  

In een planMER voor een bestemmingsplan als het bestemmingsplan buitenge-

bied Noordwijkerhout moeten de milieueffecten van de ‘worst case’-situatie 

worden bepaald
3
. Dit betekent dat de milieueffecten van het volledige gebruik 

van de mogelijkheden bepaald moeten worden.  Met andere woorden: de  

milieueffecten van de minst gunstige situatie (de ‘worst case’-situatie) moeten 

worden bepaald. 

 

In deze zogenaamde ‘worst case’-situatie van het bestemmingsplan wordt 

daarom uitgegaan van maximale groei van de grondgebonden veehouderijen op 

basis van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan (d.w.z. inclu-

sief de mogelijkheden via afwijking of wijziging). Daarbij zijn aannames ge-

daan van redelijke gemiddelden voor de invulling van een bouwvlak in geval 

van de maximale mogelijkheden. 

 

De maximale mogelijkheden in termen van milieugevolgen betreffen (volgens 

het concept ontwerpbestemmingsplan): 

- De agrarische veehouderijbedrijven mogen uitbreiden binnen de opge-

nomen agrarische bouwvlakken. De uitbreiding betreft in dit geval de 

opgenomen latente ruimte, conform het bestemmingsplan buitengebied 

2005. 

- De maneges mogen uitbreiden binnen de opgenomen bouwvlakken en 

maximum bebouwingspercentages. 

- Glastuinbouwbedrijven mogen uitbreiden tot maximaal 1 ha. Bestaande 

bedrijven die groter zijn op het moment van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan, breiden niet meer uit. 

- Voor zover aanwezig zijn ter plekke van de aanduiding ‘kas’ bestaande 

kassen toegestaan en ter plekke van de aanduiding voor stekbedrijven 

ook 5000 m
2
 glasopstanden per hectare duurzaam in gebruik zijnde 

teeltgronden met een maximum van 10.000 m
2
. 

 

D o o r v e r t a l i n g  n a a r  d i e r a an t a l l e n  

Om de bovenstaande uitgangspunten door te vertalen naar dieraantallen, moet 

er rekening mee worden gehouden dat de twee agrarische veehouderijbedrij-

ven hun bouwvlak volledig in gebruik nemen en dat de paardenhouderij daarbij 

omschakelt naar melkrundvee. De bouwvlakken zijn qua oppervlakte verschil-

lend. Om de bouwvlakken door te rekenen in de worst case is gebruik gemaakt 

van een rekenmodel bedrijf.  

                                                   

 
3 Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Maximale mogelijkheden bestemmings-

plan buitengebied & m.e.r., Factsheet nummer. 30. Commissie voor de milieueffectrappor-

tage, Utrecht, 2012. 



 

 

 

  
850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015 
 

23 

Voor de aanwezige maneges dient uitgegaan te worden van het volbouwen van 

het bouwvlak met een maximum uitgaande van het opgenomen bebouwings-

percentage.  

 

R e k e nm o d e l  g r o n d g eb o n d e n  a g r a r i s c h  b ed r i j f  

Bij grondgebonden veehouderijen is de ammoniakemissie het grootst bij het 

houden van melkrundvee (inclusief bijbehorend vrouwelijk jongvee). Daarbij is 

van het volgende uitgegaan: 

- Voor melkvee is hierbij uitgegaan van praktijkwaarden voor stalopper-

vlaktes, 70 m² per melkkoe
4
, met 0,7 stuks jongvee. 

- De inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting (Beh), (zie 

ook paragraaf 3.3).  

 

Het bovenstaande uitgangspunt is verwerkt in de maximaal aanwezige dieren 

per hectare bouwvlak. Hierbij is uitgegaan van een staltype met de grootste 

ammoniakemissie per diercategorie, die gerealiseerd kan worden na de inwer-

kingtreding van het (Beh), (maximaal 11 kg NH3/jr). In de onderstaande tabel 

is de maximale ammoniak per hectare van een grondgebonden veehouderijbe-

drijf opgenomen. 

 

Tabel: Ammoniakemissie modelbedrijf grondgebonden 

 Ravcode Ammoniakemissie 

kg/jr 

Totaal ammoniakemissie 

143 melkkoeien A.1.7 11,0 1573 

100 stuks jongvee A3 4,4 440 

Totaal   2013 

 

Tabel: Maximale emissie per grondgebonden veehouderijbedrijf 

Locatie Oppervlakte (m²) Max. emissie (kg/jr) 

Leeweg 23 7.972 1.625 

Zilkerduinweg 36 7.590 1.528 

 

M a neg e s  

Binnen het plangebied liggen twee maneges. Beide maneges hebben geen uit-

breidingsmogelijkheid binnen het bestaande bouwvlak door de opgenomen be-

bouwingspercentages. In de onderstaande tabel zijn de maximale emissies van 

de maneges weergegeven. 

 

Tabel: Maximale emissie en bebouwd oppervlakte per manege  

Locatie Oppervlakte (m²) Max. emissie 

Schulpweg 62 4.363 375 

Schulpweg 129 1.852 125 

 

  

                                                   

 
4 Zie ook Blanken, K. (2011). Handboek Melkveehouderij 2011. Wageningen UR Livestock Re-

search, Lelystad, 2011. 
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G l a s tu i n b o u w  

Bij het bepalen van de totale emissie per perceel is voor glastuinbouw uitge-

gaan van de standaard emissiefactor van 1.004 kg/ha/jr die in AERIUS is opge-

nomen. Vervolgens is in beeld gebracht hoeveel bedrijven nog uit kunnen brei-

den binnen het bouwvlak. 

 

Tabel: Maximale emissie en maximale oppervlakte per glastuinbouwbedrijf  

Locatie Oppervlakte (m²) Max. emissie (kg/jr) 

’t Hoogtlaan 15 10.000 1.004 

Boekhorsterweg 13 10.000 1.004 

Boekhorsterweg 6a 10.000 1.004 

Herenweg 160 10.000 1.004 

Herenweg 214 6.537 656 

Herenweg 230a 4.024 404 

Maandagsewetering 194 11.713 1.176 

Pilarenlaan 77 9.346 938 

Robijnslaan 41 10.000 1.004 

Robijnslaan 46 10.513 1.056 

Schippersvaartweg 26 9.187 922 

Westeinde 32 11.273 1.132 

2 . 5   

A l t e r n a t i e v e n  

Als eerste zijn de milieueffecten van het ontwerpbestemmingsplan bepaald en 

beoordeeld. Op basis hiervan is inzicht verkregen in die milieueffecten van het 

bestemmingsplan die als negatief of als zeer negatief beoordeeld worden en 

waarvoor maatregelen nodig zijn om deze te voorkomen of te beperken. 

 

Vervolgens is op basis van dit inzicht, in overleg tussen de gemeente en advi-

seurs, bepaald in hoeverre alternatieven zinvol zijn. Het uitgangspunt van deze 

alternatieven is dat die maatregelen die op basis van het beoordelen van de 

milieueffecten van het voornemen nodig zijn, in de regels van het bestem-

mingsplan buitengebied Noordwijkerhout worden verwerkt (of in aanvullend 

beleid bij het bestemmingsplan). Dit alternatief is verwerkt in het definitieve 

ontwerpbestemmingsplan en vormt daarmee het voornemen. 

 

In hoofdstuk 4 zijn daartoe de milieueffecten beschreven van het concept 

ontwerpbestemmingsplan. Vervolgens zijn in hoofdstuk 5 de verschillen tussen 

het voornemen (ontwerpbestemmingsplan) en het concept ontwerpbestem-

mingsplan beschreven. Voor de relevante milieuaspecten is vervolgens een 

aanvullende effectbeoordeling beschreven in hoofdstuk 6. 
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3 3  W e t -  e n  

r e g e l g e v i n g  

In dit hoofdstuk is de volgende inhoudelijke eis aan het MER op grond van arti-

kel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

- ‘een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben 

op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven’. 

 

Zoals onder andere in paragraaf 2.2 al is opgemerkt, is het bestemmingsplan er 

onder andere op gericht om de volgende ontwikkelingen mogelijk te maken: 

- De agrarische veehouderijbedrijven mogen uitbreiden binnen de opge-

nomen agrarische bouwvlakken. De uitbreiding betreft in dit geval de 

opgenomen latente ruimte, conform het bestemmingsplan buitengebied 

2005. 

 

De mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze bedrijven worden vooral be-

paald door: 

- Flora- en faunawet; 

- Natuurbeschermingswet 1998; 

- Regelgeving veehouderij; 

- Visie Ruimte en Mobiliteit, provincie Zuid-Holland; 

- Verordening Ruimte, provincie Zuid-Holland; 

- Intergemeentelijke structuurvisie Greenport. 

 

Hierna is een samenvatting van deze wet- en regelgeving en het beleid opge-

nomen. 

3 . 1   

F l o r a -  e n  f a u n a w e t  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (Ffw) in werking getreden. De Ffw is 

gericht op het beschermen en behouden van de goede staat van instandhou-

ding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe leefomge-

ving. 

 

Op grond van de Flora- en faunawet (Ffw) ‘is het verboden: 

- beschermde planten te verwijderen of te beschadigen; 

- beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen; 

- of opzettelijk te verontrusten; 

- en voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen te beschadigen; 

- ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is 

verboden.’ 
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In de Ffw en de algemene maatregel van bestuur en ministeriële regelingen op 

grond van deze wet, worden vier beschermingsregimes onderscheiden: 

- Licht beschermde soorten (“soorten in tabel 1”). Voor deze soorten is 

bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van artikel 8 tot en met 

artikel 12 van de Ffw van toepassing. 

- Middelzwaar beschermde soorten (“soorten in tabel 2”). Voor deze soor-

ten is de vrijstelling van toepassing bij ruimtelijke ontwikkelingen en 

“bestendig beheer, onderhoud en gebruik”, onder de voorwaarde dat de 

activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door het ministerie van 

Economische Zaken vastgestelde gedragscode. Tot het moment waarop 

een gedragscode is vastgesteld, is een (aanvraag om) ontheffing nodig. 

- Zwaar beschermde soorten. Voor deze soorten is in beginsel geen vrij-

stelling van toepassing. Voor het verstoren van deze soorten (en van vo-

gels, zie hierna) kan alleen onder voorwaarden een ontheffing worden 

verleend. Het algemene beleid hierbij is dat er bij de ontwikkeling zo 

veel mitigatie (verzachting) en compensatie (vergoeding) plaatsvindt, 

dat er geen effect meer verwacht wordt op “de goede instandhouding 

van de soort” op de plaats van de ontwikkeling. 

- Vogels. Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Vogels vallen ten 

aanzien van de vrijstellingsregeling onder de categorie middelzwaar  

beschermde soorten en ten aanzien van een ontheffingsaanvraag onder 

de categorie streng beschermde soorten. Bij vogels wordt verder onder-

scheid gemaakt tussen soorten waarvan de nestplaats alleen bescher-

mend is indien deze in gebruik is ten behoeve van een broedsel en nes-

ten die jaarrond beschermd zijn. 

3 . 2   

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  1 9 9 8  

Op 22 januari 1999 is de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) in werking 

getreden. De Nbw 1998 bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrens-

de natuurgebieden. In de wet zijn ook de bepalingen vanuit de Europese Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Onder de Nbw 1998 zijn drie typen ge-

bieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Beschermde Na-

tuurmonumenten en Wetlands. 

 

Het overgrote deel van de Natura 2000-gebieden is inmiddels definitief aange-

wezen. Dat gebeurt in de vorm van een aanwijzingsbesluit. In het aanwijzings-

besluit staat welke doelen Nederland nastreeft voor een bepaald gebied (in-

standhoudingsdoelstellingen), bijvoorbeeld welke planten en dieren bescher-

ming verdienen. Vervolgens komt er in nauw overleg met betrokken partijen 

een beheerplan, waarin onder andere staat beschreven welke maatregelen no-

dig zijn om de doelen te behalen. 
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Op grond van de Nbw 1998 moet, wanneer er bij ontwikkelingen sprake kan 

zijn van een ‘significant (negatief) effect” op een Natura 2000-gebied, een zo-

genoemde “passende beoordeling” worden uitgevoerd. 

 

P r o g r am m a  A a n p a k  S t i k s t o f  

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de periode van 

1 juli 2015 tot en met 1 juli 2021 in werking getreden. De PAS is in de 

Nbw 1998 verwerkt. In het PAS zijn maatregelen opgenomen om de stikstofde-

positie in Natura 2000-gebieden te beperken. Hierdoor is er weer ruimte voor 

nieuwe ontwikkelingen: de zogenoemde “ontwikkelingsruimte”. In de bestaan-

de situatie is de stikstofdepositie in een groot deel van de Natura 2000-

gebieden namelijk te hoog waardoor het verlenen van vergunningen voor 

nieuwe ontwikkelingen niet of nauwelijks mogelijk is. 

 

In het PAS wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten en handelingen 

die niet toestemmingsplichtig zijn en projecten waarvoor wel een vergunning 

vereist is. De eerste categorie bestaat uit autonome ontwikkelingen, zoals toe-

name van bevolking of wegverkeer, en uit projecten die onder de grenswaarde 

blijven. De tweede categorie activiteiten valt uiteen in prioritaire projecten 

(segment 1) en overige projecten en handelingen (segment 2). Prioritaire pro-

jecten zijn door het Rijk of de provincies aangemerkt als projecten van natio-

naal of provinciaal maatschappelijk belang. De verdeling van de depositieruim-

te over de vier delen is een bestuurlijke keuze van Rijk en provincies. 

 

 

 

Zoals hierboven is aangegeven, zijn ontwikkelingen die onder de grenswaarde 

vallen niet vergunningplichtig. Deze grenswaarde is ingesteld om de lasten 

voor ondernemers zoveel mogelijk te verminderen. Projecten en andere han-

delingen binnen de sectoren industrie, landbouw en infrastructuur die onder 

de grenswaarde vallen, zijn meldingplichtig, tenzij de toename van de stik-

stofdepositie minder dan 0,05 mol per hectare per jaar is. De grenswaarde be-

draagt 1,0 mol/ha/jr. Wanneer 95% van de ruimte voor meldingen is gebruikt, 

wordt deze grenswaarde echter verlaagd naar 0,05 mol per jaar. Voor Kenne-

merland-Zuid is dit per 30 oktober 2015 het geval.  
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De ontwikkelingsruimte kan overigens alleen worden gebruikt voor projecten. 

In een bestemmingsplan kan dan ook geen ontwikkelingsruimte op grond van 

het PAS worden opgenomen: “de wetgever heeft er bewust voor gekozen om 

bestemmingsplannen buiten de regeling van de PAS te houden en geen toede-

ling van ontwikkelingsruimte aan bestemmingsplannen mogelijk te maken. Het 

toedelen van ontwikkelingsruimte aan bestemmingsplannen zou een te groot 

beslag op de schaarse ontwikkelingsruimte voor projecten en andere handelin-

gen leggen. Er zou in dat geval ontwikkelingsruimte nodig zijn voor de volledi-

ge realisatie van het bestemmingsplan en de maximale planologische moge-

lijkheden die het plan biedt, terwijl in werkelijkheid niet alle (maximale) 

ontwikkelingsmogelijkheden van het bestemmingsplan worden benut. Be-

stemmingsplannen hebben bovendien een geldingsduur van 10 jaar terwijl het 

programma aanpak stikstof een geldingsduur heeft van 6 jaar. Daarbij zal de 

ingangsdatum van bestemmingsplannen in elke gemeente anders zijn, zodat 

synchroniteit van een bestemmingsplan met het programma nooit is verze-

kerd”
5
. Dit in overweging nemende is in het planMER geen ruimte gehouden 

met ontwikkelingsruimte uit het PAS. 

3 . 3   

R e g e l g e v i n g  v e e h o u d e r i j  

W e t  a m m o n i a k  en  v ee h o u d e r i j  

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. 

De Wav is er op gericht de zogenoemde ammoniakemissie van veehouderijbe-

drijven in een zone van 250 meter rondom zogenoemde kwetsbare gebieden 

(Wav-gebieden) te beperken. Wav-gebieden zijn echter niet aanwezig in en om 

het plangebied.  

 

B e s lu i t  em i s s i ea r m e  h u i s v e s t i n g   

Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) in werking ge-

treden. Op grond van het Beh mogen veeplaatsen, waarvoor zogenoemde emis-

siearme huisvestingsystemen beschikbaar zijn, een ten hoogste in het Beh op-

genomen fijnstof- en ammoniakemissie hebben. Hierbij is voor melkrundvee 

een onderscheid gemaakt in dierenverblijven die zijn opgericht: 

- vóór 1 juli 2015, maar na 1 april 2008; 

- na 1 juli 2015 en voor 1 januari 2018;  

- ná 1 januari 2018. 

 

Voor bedrijven van voor 1 april 2008 gelden de emissie-eisen uit het besluit 

niet. Onder oprichting van een dierenverblijf wordt verstaan: oprichting, ver-

vanging of uitbreiding van een dierenverblijf. Om deze reden is in het MER bij 

de berekening van de worst case uitgegaan van de maximale emissie die geldt 

                                                   

 
5  Ministerie van Economische Zaken (2015). Handreiking passende beoordeling stikstofaspec-

ten bestemmingsplannen. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, 2015. 



 

 

 

  
850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015 
 

29 

tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2018. Immers, bij de maximale invulling van een 

bouwvlak zal altijd sprake zijn van oprichting van een dierenverblijf.  

 

W e t  v e r an t w o o r d e  g r o e i  m e lk v e eh o u d er i j  ( M e l kv e ew e t )  

Op 1 januari 2015 is de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Melkveewet) 

in werking getreden. Deze wet bepaalt dat groei van de melkveehouderij uit-

sluitend mogelijk is op voorwaarde dat het bedrijf voldoende grond in gebruik 

heeft om de extra fosfaatproductie geheel te kunnen plaatsen dan wel dat de 

extra fosfaatproductie in zijn geheel wordt verwerkt. Het gaat hierbij om een 

verantwoorde afzet van dierlijke mest.  

 

W e t  g eu r h i n d er  en  v e e h o u d e r i j  

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getre-

den. Op grond van de Wgv is ter plaatse van geurgevoelige objecten (zoals wo-

ningen) een maximale geurbelasting vanwege dierverblijven van veehouderij-

bedrijven toegestaan. De waarde van deze maximaal toegestane geurbelasting 

wordt uitgedrukt in zogenoemde odeur units (ou). Voor een aantal diersoorten, 

zoals melkrundvee, zijn geen waarden opgenomen maar afstanden. Tussen de 

stalgebouwen van deze diersoorten en een geurgevoelig object moet ten min-

ste deze afstand gewaarborgd worden. 

 

Op grond van de Wgv kan door een gemeente eigen beleid worden opgesteld 

om de in de wet opgenomen ruimte verder uit te werken. Hiermee is het voor 

een gemeente mogelijk om gebiedsgericht geurbeleid op te stellen. De ge-

meente heeft een dergelijke geurverordening. De gemeente Noordwijkerhout 

heeft geen geurverordening. 

 

R e g e l g ev i n g  i n  v o o r b e r e i d i n g  

W e t  g r o n d g eb o n d e n  g r o e i  m e l k v ee h o ud e r i j  

Daarnaast is een Wet grondgebonden groei melkveehouderij in voorbereiding. 

De Raad van State heeft advies uitgebracht over dit wetsvoorstel. Het wets-

voorstel is op 29 september 2015 bij de Tweede Kamer ingediend. 

Deze wet bepaalt dat groei van de melkveehouderij enkel mogelijk is indien 

sprake is van een bepaalde mate van grondgebondenheid. Doel van het wets-

voorstel is het grondgebonden karakter van de melkveehouderij te behouden 

en te versterken. Grondgebondenheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan 

een duurzame toekomst van de melkveehouderij. 

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de groei vanaf het kalenderjaar 2014. 

Daarmee vallen ook uitbreidingen die in 2015 plaatsvinden straks onder de 

nieuwe regels. 

 

I n v oe r i n g  f o s f a a t r e c h t e n  

Op 2 juli 2015 kondigde Staatssecretaris Dijksma aan dat zij voornemens is om 

voor de melkveehouderij fosfaatrechten in te voeren. Nederland heeft de afge-

lopen jaren van de Europese Commissie derogatie verkregen, om af te wijken 

van de gebruiksnorm voor dierlijke mest van 170 kg per hectare conform de 

Nitraatrichtlijn. Aan de derogatiebeschikking zijn een aantal voorwaarden ver-
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bonden. Een van deze voorwaarden is dat de fosfaatproductie in Nederland 

niet boven het niveau van 2002 (172,9 miljoen kg) mag groeien. Voor de melk-

veehouderij geldt een fosfaatproductieplafond van 84,9 kg. Vanwege een 

(dreigende) overschrijding van dit plafond van de melkveehouderij ziet de 

Staatssecretaris zich genoodzaakt om de fosfaatproductie door de melkvee-

houderij te reguleren. In haar brief van 2 juli 2015 heeft zij aangekondigd 

daartoe fosfaatrechten in te willen voeren. 

3 . 4   

V i s i e  R u i m t e  e n  M o b i l i t e i t  

Op 9 juli 2014 is de Visie Ruimte en Mobiliteit (hierna: VRM) door de provincie 

Zuid-Holland vastgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen sturing aan de ruim-

telijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Hoofd-

doel van de VRM is het scheppen van voorwaarden voor een economisch krach-

tige regio. Dat betekent: ruimte bieden om te ondernemen, het mobiliteits-

netwerk op orde en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. De VRM 

bevat een nieuwe sturingsfilosofie. De kern daarvan is: 

- ruimte bieden aan ontwikkelingen; 

- aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterrei-

nen, kantoren, winkels en mobiliteit; 

- allianties aangaan met maatschappelijke partners; 

- minder toetsen op regels en meer sturen op doelen. 

 

De VRM bestaat uit vier documenten, te weten: de Visie Ruimte en Mobiliteit, 

de Verordening ruimte 2014, het Programma ruimte en het Programma mobili-

teit.  

 

4  T h em a ’ s  

In de VRM zijn 4 thema’s te onderscheiden: 

 

1 .  B e t e r  b e n u t t e n  e n  o p w a a r d e r e n  

De provincie vangt de groei van de bevolking, de mobiliteit en de economische 

activiteit vooral op in de bestaande netwerken en bebouwde gebieden. Steden 

bieden nog volop kansen om te bouwen en te verbouwen. Ze kunnen de 

hoofdmoot voor hun rekening nemen van de woningen die Zuid-Holland tot 

2030 extra nodig heeft. Daardoor kan het landelijk gebied open blijven. Door 

de schaalvoordelen blijft het mogelijk om goed openbaar vervoer tussen 

knooppunten te laten rijden. Gemeenten stellen regionale visies voor wonin-

gen en kantoren op.  

 

Door deze visies stemmen de gemeenten het aanbod met elkaar af op de reële 

behoefte naar woningen en kantoren. Op deze wijze wil de provincie het over-

schot aan kantoren terugdringen en het tekort aan woningen voor bepaalde 

segmenten kleiner maken. 
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2 .  V e r s t e r k e n  s t ed e l i j k  g e b i ed  ( a g g l om e r a t i e k r a c h t )  

Meer concentratie en specialisatie van locaties die onderling goed verbonden 

zijn, leidt tot de versterking van de kennis- en bedrijvencentra op het Europe-

se toneel en wereldtoneel. De provincie wijst in de VRM de concentratieloca-

ties met goede ontsluiting aan. Daarnaast werkt de provincie aan een goede 

aantakking van de Zuid-Hollandse economie op de nationale, Europese en we-

reldwijde netwerken van goederen- en personenvervoer. 

 

Detailhandel is een belangrijke drager voor levendige centra. De VRM concen-

treert winkels zoveel mogelijk in bestaande winkelgebieden om leegstand in de 

binnenstad te voorkomen. 

 

3 .  V e r s t e r k e n  r u i m te l i j k e  k w a l i t e i t  

Het provinciale landschap valt onder te verdelen in drie typen, gekenmerkt 

door veenweiden, rivieren en kust. Het verstedelijkingspatroon, de natuur-

waarden en het agrarisch gebruik sluiten daarop aan. De provincie stelt de ver-

sterking van de kwaliteiten van gebieden centraal in het provinciaal beleid. 

Per nieuwe ontwikkeling zal voortaan eerst worden bekeken of het nodig is om 

het buiten bestaand stads– en dorpsgebied te realiseren. 

 

De voorwaarde hierbij is dat de maatschappelijke behoefte is aangetoond en 

de nieuwe ontwikkeling bijdraagt aan het behoud of verbetering van de ruim-

telijke kwaliteit. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het om een integrale benade-

ring waarbij de samenhang tussen bruikbaarheid, duurzaamheid én belevings-

waarde in acht wordt genomen. 

 

4 .  B e v o r d e r e n  v a n  e en  w a te r -  e n  e ne r g i e - e f f i c i ë n t e  s a m e n -

l e v i n g  

In de VRM zet de provincie in op de transitie naar een water- en energie-

efficiënte samenleving. Door ruimtelijke reserveringen te maken voor de be-

nodigde netwerken en via haar vergunningen- en concessiebeleid, draagt de 

provincie hieraan bij. 

 

Blikvanger is het warmtenet. Restwarmte uit de Rotterdamse mainport kan in 

de toekomst via een ondergronds leidingstelsel worden getransporteerd naar 

de Greenport Westland-Oostland, waar er kassen mee worden verwarmd, en 

naar steden om te voorzien in de warmtebehoefte van bewoners en bedrijven. 

3 . 5   

V e r o r d e n i n g  R u i m t e  

In samenhang met de structuurvisie, is ook de Verordening Ruimte (2014) op-

gesteld. De regels in deze verordening zijn bindend en werken door in gemeen-

telijke bestemmingsplannen.  
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De volgende bepalingen zijn relevant voor het bestemmingsplan: 

 

E c o lo g i s ch e  H o o fd s t r u c tu u r  

Het Natuur Netwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen be-

langrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbe-

leid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de Provinciale 

Ecologische Hoofdstructuur is uitgewerkt in het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 

(2016) en Provinciale Verordening Ruimte Provincie Zuid-Holland (2015).  

 

De begrenzing van gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur ((P)EHS) van de 

provincie Zuid-Holland is vastgesteld in de provinciale Verordening Ruimte. 

Hierin zijn ook het beleid en de regels voor deze gebieden opgenomen. In de 

navolgende afbeelding zijn de EHS-gebieden in en in de omgeving van het be-

stemmingsplangebied weergegeven. De EHS is een samenhangend netwerk van 

natuurgebieden die op de schaal van de provincie, Nederland en ook Europa 

van waarde zijn. Inmiddels heeft de EHS een nieuwe naam: NNN, Natuur net-

werk Nederland. 

 

Voor de gronden binnen de gebieden van de (P)EHS moet op grond van de Ver-

ordening in een bestemmingsplan een bestemming worden opgenomen die past 

bij de aard van de gronden. De gebruiksregels van deze bestemming moeten 

gericht zijn “op behoud, herstel of ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 

en waarden van de gronden, met inbegrip van de landschappelijke en cultuur-

historische waarden”. Andere activiteiten binnen de gebieden zijn mogelijk 

onder voorwaarde dat er geen sprake is van een negatief effect op deze waar-

den. 
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E H S  ( N a t u u r  N e t w e r k  N e d e r l a n d ,  N N N )  i n  N o o r d w i j k e r h o u t  

B r o n :  N a t u u r b e h e e r p l a n  2 0 1 6 ,  P r o v i n c i e  Z u i d - H o l l a n d   

 

Op grond van de Verordening maakt de provincie Zuid-Holland ruimtelijke ont-

wikkelingen die een negatief effect hebben op de bijzondere kenmerken en 

waarden van het natuurgebied niet mogelijk. Vanwege het grote belang (eco-

nomisch of anders) is het mogelijk dat ruimtelijke ontwikkelingen die een ne-

gatief effect hebben toch uitgevoerd moeten worden. Bij dergelijke projecten 

moet er compensatie plaatsvinden. Deze compensatie moet bijdragen aan de 

aanleg van een zogenoemde sterke EHS. De beschrijving van de wezenlijke 

kenmerken en waarden van de EHS in voorliggende rapport is voornamelijk ge-

baseerd op het Natuurbeheerplan 2016 Zuid-Holland. 

 

In de voorgaande afbeelding zijn tevens de verschillende beheertypen van de 

EHS in Noordwijkerhout weergegeven. Het grootste deel van de EHS betreft 

het natuurgebied Kennemerland-Zuid, dit is ook Natura 2000-gebied. Het ge-

bied bestaat hoofdzakelijk uit open duin, ook zijn er enkele duinbossen. In het 

zuiden van de gemeente ligt het natuurgebied de Leeuwenhorst en de Halle. 

Dit is een gevarieerd complex bestaande uit duinbossen, vochtig bos met pro-

ductie en fauna- en kruidenrijk grasland. 

 

E c o l o g i s c he  v e r b i n d i n g en  

Grote natuurgebieden zijn beter bestand tegen verstorende invloeden; immers 

vooral aan de randen van het gebied zijn de gevolgen van invloeden van bui-

tenaf het duidelijkst waarneembaar. In een groot gebied bestaat bovendien 

meer variatie in omgevingsfactoren, waardoor voor meer soorten aan de le-

vensvoorwaarden wordt voldaan. Grote natuurgebieden vertegenwoordigen 

daarom een grotere natuurwetenschappelijke waarde en zijn meer levensvat-

baar dan kleinere gebieden. 
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Uit het voorgaande mag echter niet geconcludeerd worden dat kleinere gebie-

den en elementen, zoals houtwallen, bosjes en poelen, onbelangrijk zouden 

zijn. Deze gebieden en elementen vervullen namelijk een belangrijke rol als 

ecologische verbindingszone tussen grotere natuurgebieden. Hierbij zijn niet 

alleen lintvormige elementen, zoals houtwallen en oevers, van belang, maar 

ook elementen zoals bosjes en poelen die kunnen fungeren als stapstenen. 

 

In de navolgende afbeelding is de ambitiekaart voor de EHS weergegeven. 

Hierin worden op twee plaatsen ecologische verbindingen aangegeven. Een 

oost-westverbinding tussen het duingebied en de Keukenhof in de gemeente 

Lisse, ten noorden van het Oosterduinse meer. Een tweede verbinding is gepro-

jecteerd in het zuidwesten van de gemeente tussen het duingebied en het na-

tuurgebied de Leeuwenhorst 

 

 
A m b i t i e k a a r t  v a n  d e  E H S .  R o z e  g e b i e d e n  z i j n  g e b i e d e n  d i e  o p  l a n -

g e  t e r m i j n  n o g  t o t  n a t u u r g e b i e d  o m g e v o r m d  m o e t e n  w o r d e n .   

B r o n :  N a t u u r b e h e e r p l a n  2 0 1 6 ,  P r o v i n c i e  Z u i d - H o l l a n d  

 

N a tu u r  b u i t en  d e  E HS   

Ook buiten de EHS komt in de provincie veel natuur voor. De provincie Zuid-

Holland hecht eraan ook deze natuur zoveel mogelijk te beschermen. In die 

gebieden spelen echter ook andere functies een (hoofd)rol. In de gemeente 

Noordwijkerhout gaat het om de leefgebieden voor open grasland, dit betreft 

in de gemeente slechts een kleine oppervlakte hoofdzakelijk in het zuiden van 

de gemeente (zuidelijk van Noordwijkerhout), en het gaat om een groot op-

pervlak open akkerland in het noordelijk deel van de gemeente (noordelijk van 

Noordwijkerhout). 
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O p e n  g r a s l a n d  

Binnen het leefgebied open grasland gaat het in Zuid-Holland vooral om het 

beheertype ‘kritische weidevogelsoorten’. Dit zijn soorten van natte en krui-

denrijke graslanden die slecht tegen verstorende elementen kunnen zoals riet, 

bomen of bebouwing. In onderstaande tabel staat de selectie van de soorten 

die in Zuid-Holland kenmerkend zijn voor dit leefgebied, die door agrarisch na-

tuur- en landschapsbeheer worden ondersteund en waarvoor Nederland een 

internationale verantwoordelijkheid heeft. 

 

Tabel: Doelsoorten leefgebied open grasland (broedvogels) 

Grutto  Slobeend  Kemphaan 

 Kievit  Tureluur   Watersnip  

Scholekster Veldleeuwerik   Zomertaling 

 

Soorten als wintertaling, krakeend, kuifeend, visdief en zwarte stern zijn voor 

Zuid-Holland ook belangrijk. Deze soorten liften mee met de maatregelen die 

genomen worden voor de soorten in de tabel.  

 

Vochtig weidevogelgrasland komt voor op diverse bodems en in diverse land-

schapstypen, op zowel klei- als veengrond. Het beheer is erop gericht om  

goede omstandigheden te bieden in de fase waarin soorten zich vestigen;  

tijdens de eileg- en incubatiefase en tijdens de opgroeifase van de kuikens. 

Het beperken van verstoring tijdens het broedseizoen en het zorgen voor vol-

doende geschikt foerageerhabitat (nat, structuur- en kruidenrijk grasland) voor 

de kuikens is van cruciaal belang.  

 

O p e n  a k k e r l a nd   

Het open akkerland, in samenhang met landschapselementen als dijken en 

kreken en naast het akkerland aanwezige graslandpercelen, is het leefgebied 

van akkervogels. Het betreft soorten die zich in zekere mate hebben aangepast 

aan de dynamiek van de hedendaagse agrarische bedrijfsvoering. Bepaalde 

soorten komen alleen in de zomer in akkerbouwgebieden voor, zoals trekvogels 

als de gele kwikstaart en grauwe kiekendief. Andere soorten verblijven het  

hele jaar in Nederland: patrijs, blauwe kiekendief, veldleeuwerik; weer andere 

soorten zijn typische wintergasten in akkerbouwgebieden, zoals gorzen of de 

ruigpootbuizerd. In het plangebied gaat het vooral om bollengebieden. Naast 

patrijs en veldleeuwerik komt de gele kwikstaart als akkervogel veel in de  

gemeente Noordwijkerhout voor. 

 

L ad d er  v o o r  d u u r z am e  v e r s t ed e l i j k i n g  ( a r t i k e l  2 . 1 . 1 )  

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 

voldoet aan de volgende eisen: 

a) de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo no-

dig regionaal is afgestemd; 

b) in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voor-

zien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, 

transformatie of anderszins, of;  
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c) indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaande stads- en 

dorpsgebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruik-

gemaakt van locaties die: 

- gebruikmaken van verschillende middelen van vervoer, passend ont-

sloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld; 

- passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van 

de Visie Ruimte en Mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1. van toepassing 

is, en; 

- zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om 

locaties groter dan 3 hectare. 

 

Het bestemmingsplan staat geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen toe. De in 

het bestemmingsplan op te nemen ontwikkelingsmogelijkheden zijn in regio-

naal verband afgestemd (ISG) en hebben uitsluitend betrekking op reeds be-

staande bouwpercelen. 

 

R u i m t e l i j k e  k w a l i t e i t  

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan, mits voldaan wordt aan de 

regels met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Hier dient bij de planvorming 

rekening mee gehouden te worden. 

 

B o l l en t e e l t g eb i e d  

De gronden binnen het bollenteeltgebied laten primair bollenteeltbedrijven, 

bestaande gemengde bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven en bestaande 

stekbedrijven toe, alsmede de daarbij behorende voorzieningen. 

 

Voor kassen geldt: 

- bij een volwaardig bollenteeltbedrijf tot ten hoogste 3.000 m² per be-

drijf; 

- bij een bestaand volwaardig gemengd bollenteelt- en glastuinbouwbe-

drijf tot ten hoogste 6.000 m² per bedrijf; 

- bij een bestaand volwaardig stekbedrijf tot ten hoogste 6.000 m² per 

bedrijf. 

 

In afwijking kan voorzien worden in kassen tot meer dan 3.000 m² bij een vol-

waardig bollenteeltbedrijf, mits: 

- tegenover de uitbreiding van de bestaande kassen in gelijke mate de 

duurzame sanering staat van kassen elders binnen het bollenteeltge-

bied; 

- de ruimtelijke kwaliteit binnen het bollenteeltgebied per saldo wordt 

verbeterd, en; 

- de te saneren kassen zijn opgericht voor 1 januari 2014. 

 

Bestaande handels- en exportbedrijven in het bollenteeltgebied kunnen uit-

breiden, mits: 

- dit noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering; 

- verplaatsing naar een bedrijventerrein geen reële mogelijkheid is, en; 
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- de ruimtelijke kwaliteit niet significant wordt aangetast. 

 

Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling anders dan bollenteelt is toegestaan, mits 

voorzien wordt in compensatie van bollenteeltgebied door middel van een 

overeenkomst hierover met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en 

Bollenstreek. 

 

A g r a r i s ch e  b e d r i j v en  

Voor agrarische bedrijven zijn onderstaande voorwaarden relevant: 

- nieuwe agrarische bebouwing, uitgezonderd kassen en schuilgelegenhe-

den voor vee, wordt geconcentreerd binnen een bouwperceel van 

maximaal 2 hectare; 

- nieuwe agrarische bebouwing is alleen mogelijk als deze noodzakelijk en 

doelmatig is voor de bedrijfsvoering van volwaardige agrarische bedrij-

ven; 

- bij een volwaardig agrarisch bedrijf wordt de reeds aanwezige agrari-

sche bedrijfswoning toegelaten; 

- nieuwe kassen, anders dan bedoeld in de artikelen 2.1.5, 2.1.6, en 2.1.7 

van de verordening, worden alleen toegelaten bij bestaande volwaardi-

ge glastuinbouwbedrijven tot een oppervlak van 2 hectare per bedrijf en 

bij bestaande volwaardige boom- en sierteeltbedrijven tot een opper-

vlak van 300 m
2
 per bedrijf. Onder voorwaarden kan hiervan worden af-

geweken; 

- nieuwe intensieve veehouderij als hoofdtak of als neventak wordt uitge-

sloten; 

- voor agrarische gronden kan onder de volgende voorwaarden worden 

voorzien in verbredingsactiviteiten bij agrarische bedrijven, waaronder: 

zorg, recreatie, energieopwekking en de verkoop van producten. 

 

B e s t aa n d e  n i e t - a g r a r i s ch e  b e d r i j v e n  e n  b e b o u w i n g  b u i -

t e n  b e s t a an d  s t a d s -  e n  d o r p s g e b i ed   

Bestaande niet-agrarische bedrijven en andere bestaande niet-agrarische be-

bouwing op gronden buiten bestaand stads- en dorpsgebied kunnen onder 

voorwaarden (ruimtelijke kwaliteit) uitbreiden met ten hoogste 10% van het 

bruto vloeroppervlak of meer dan 10%, voor zover verplaatsing naar een be-

drijventerrein geen reële mogelijkheid is gebleken.  

 

E c o lo g i s ch e  H o o fd s t r u c tu u r   

- Bestaande natuurgebieden dienen beschermd te worden tegen signifi-

cante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden. 

- Bestemmingsplannen voor de gronden die zijn aangewezen als zoekge-

bied wijzen geen bestemmingen aan die de instandhouding en ontwikke-

ling van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden signi-

ficant beperken. 
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M o l en b i o to o p   

- Bestemmingsplannen voor gronden binnen de molenbiotoop van traditi-

onele windmolens zoals aangeduid op kaart 11, moeten de vrije wind-

vang en het zicht op de molen voldoende garanderen. 

- Oprichten van nieuwe bebouwing binnen een molenbiotoop is mogelijk 

indien de vrije windvang en het zicht op de molen al beperkt is of zeker 

is gesteld dat de belemmering van de windvang en het zicht op de mo-

len door maatregelen elders in de molenbeschermingszone worden ge-

compenseerd. 

 

In het bestemmingsplan is een regeling opgenomen ten behoeve van de molens 

die net buiten het plangebied zijn gelegen. 

 

B e s c h er m i n g  l an d g o ed -  e n  k a s t e e lb i o to o p   

Gronden binnen de landgoed- en kasteelbiotopen staan nieuwe ruimtelijke 

ontwikkeling toe voor zover er geen aantasting plaatsvindt van de waarden van 

de landgoed- en kasteelbiotoop, of de ontwikkeling is gericht op verbetering 

en versterking van de waarden van de landgoed- en kasteelbiotoop. 

 

B e s c h er m i n g  g r a s l an d e n  i n  d e  B o l l en s t r ee k  

Voor graslanden (alle reeds bestemde graslanden in het geldend bestemmings-

plan) kan uitsluitend ruimte aan nieuwe ontwikkelingen worden geboden met 

een aantoonbare meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit van de graslanden. 

3 . 6   

I n t e r g e m e e n t e l i j k e  s t r u c t u u r v i s i e  

G r e e n p o r t   

In december 2009 hebben de gemeenten Hillegom, Noordwijk, Teylingen, 

Noordwijkerhout, Lisse en Katwijk de Intergemeentelijke Structuurvisie Green-

port (hierna: ISG) vastgesteld. Deze zes gemeenten zetten zich gezamenlijk in 

voor de herstructurering en revitalisering van de Greenport Duin- en Bollen-

streek. Met het vaststellen van de ISG is deze doelstelling juridische geborgd 

en is er een zelfbindend kader voor de gemeenten ontstaan. De tijdshorizon 

beslaat de periode tot 2030. 

 

H e t  d o e l  v an  d e  I SG  

Met de vaststelling van het ISG kiezen de Greenportgemeenten voor verster-

king van de ruimtelijk-economische structuur van de Greenport Duin- en Bol-

lenstreek. Het doel van de ISG is drieledig (zie blz. 5 ISG): 

- het vastleggen van een ruimtelijk ontwikkelingskader voor de vitalise-

ring van de Duin- en Bollenstreek tot en met 2030; 

- het wettelijk verankeren van dit zelfbindend ontwikkelingskader voor de 

Greenportgemeenten; 
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- het bieden van een juridisch-planologische basis voor het verevenen van 

plankosten op basis van de Wet ruimtelijke ordening. 

 

D e  a m b i t i e s  v an  d e  I S G  

De ISG heeft een integraal karakter, betreft het gehele buitengebied van de 

zes Greenportgemeenten (uitgezonderd het duingebied en het Hollandse Plas-

sengebied bij Teylingen) en gaat met name in op de toekomstige ruimtelijk-

functionele ontwikkeling van het buitengebied. De ISG richt zich op het reali-

seren van de volgende ambities (zie blz. 11-12 ISG): 

- economische herstructurering in combinatie met landschapsverbetering; 

- het tegengaan van verdergaande verrommeling; 

- het uitvoeren van de woningbouwopgave zoals in de Gebiedsuitwerking 

Haarlemmermeer-Bollenstreek is overeengekomen; 

- het duurzaam handhaven van 2.625 hectare 1e klas bollengrond; 

- het geven van prioriteit aan de primaire Greenportfuncties (bollenclus-

ter, vaste planten, bloemencluster en toerisme) boven niet primaire 

Greenportfuncties (overige landbouw, veeteelt). 

 

U i t g an g s pu n t en  u i t w e r k i n g  am b i t i e s   

Bij de uitwerking van deze ambities is een aantal uitgangspunten gehanteerd 

(zie blz. 12 ISG): 

- het totaal areaal aan 1e klas bollengrond mag niet afnemen. Onder 

voorwaarden is een tijdelijke afname toegestaan. Dit is het geval wan-

neer de afname nodig is om de herstructurering mogelijk te maken; 

- binnen grenzen is het mogelijk flexibel om te gaan met de compensatie 

van de bollengrond. Dit om het transformatieproces op gang te krijgen. 

Hiertoe wordt een Ruimtebalans met constante monitoring opgesteld; 

- de landschapskwaliteiten dienen significant verbeterd te worden waar-

bij aandacht nodig is voor de verschillende schaalniveaus; 

- de herstructurering in combinatie met landschapsverbetering dient 

spoedig en slagvaardig ter hand genomen te worden; 

- de berekende ruimtebehoefte voor de glastuinbouw wordt zoveel moge-

lijk binnen de Greenport opgelost; 

- de grootschalige veehouderijbedrijven dienen behouden te blijven, in 

het belang van de sector en de beleving van het landschap. Niet alle 

veehouderijbedrijven zijn echter even perspectiefvol en er is geen ruim-

te voor uitbreiding van het graslandareaal; 

- de ontwikkeling van nieuwe natuur ter compensatie van het omspuiten 

van graslanden met natuurwaarden naar bollengronden moet geen kille 

hectarediscussie zijn. Het gaat met name om het toevoegen van land-

schapskwaliteiten, een vergroting van de biodiversiteit en het combine-

ren met andere factoren als water en recreatie; 

- de woningbouwopgave op basis van de eigen behoefte en de regionale 

behoefte wordt zoveel mogelijk binnen bestaand stads- en dorpsgebied, 

dan wel zoveel mogelijk aansluitend. Uitzonderingen vormen de locatie 

Bronsgeest in Noordwijk, Pastoorslaan in Hillegom, de 600 Greenport-

woningen en de Ruimte voor Ruimte-woningen; 
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- er wordt in de Greenport ruimte geboden aan een beperkt aantal regu-

liere bedrijven; 

- investeringen om de bereikbaarheid te vergroten zijn hoogst urgent; 

- de projecten moeten haalbaar en betaalbaar zijn. 

 

S t r a t eg i s ch e  h o o f d l i j n en  

Voor het ruimtelijk beleid tot 2030 hanteren de Greenportgemeenten de vol-

gende pijlers (zie blz. 15 ISG): 

- faciliteren van herstructurering, versterking en vernieuwing van het ge-

hele bollen-, vaste planten- en bloemencomplex in combinatie met ver-

betering van het landschap; 

- realisering van de daarvoor benodigde ruimtelijke functiewijzigingen; 

- bijdragen aan de sociaal-economische vitaliteit van de Greenportge-

meenten; 

- bijdragen aan de bereikbaarheid van de gehele regio Holland-Rijnland. 

 

De daarmee samenhangende strategische hoofdlijnen tot 2030 zijn (zie blz. 15 

ISG): 

- verbetering van het landschap aan de hand van het landschapsperspec-

tief dat functioneert als raamwerk voor sanering, intensivering en uit-

breiding van Greenportbedrijven; 

- concentratie van agrarische handels- en exportbedrijven en selectieve 

uitbreiding ter plekke; 

- herstructurering en uitbreiding van gespecialiseerde glastuinbouwbe-

drijven volgens de berekende ruimtebehoefte; 

- tegengaan van verdergaande verrommeling van het landschap; 

- deels behoud van graslanden en deels omzetting naar bollengrond; 

- aanleg van nieuwe natuur c.q. ecologische verbindingszones zoals be-

noemd in de PEHS; 

- zorg dragen voor duurzaam waterbeheer; 

- het bestaande cultuurhistorisch erfgoed verbinden met planologische 

keuzes, zodat waardevolle cultuurhistorische kenmerken duidelijk her-

kenbaar, zichtbaar en aantrekkelijk blijven; 

- vernieuwing en doorontwikkeling van het recreatief-toeristisch product; 

- concentratie van het merendeel van de Greenportwoningen op enkele 

grotere locaties; 

- realisering van 600 Greenportwoningen; 

- realisering van 1.500 woningen voor de regionale behoefte, zoals vastge-

legd in de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (stedelijke 

opgave binnen de rode contour); 

- herstructurering en beperkte uitbreiding van reguliere bedrijven op 

duurzame bedrijventerreinen; 

- fors investeren in bereikbaarheid. 

 

Voor het bestemmingsplan zijn al deze punten direct of indirect van belang. 

Het meest in het oog springt daarbij het landschapsperspectief, zoals genoemd 

onder het eerste aandachtsstreepje. De onderscheiden zones uit het land-
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schapsperspectief vormen de basis voor het onderscheiden van de drie agrari-

sche hoofdbestemmingen in het bestemmingsplan.  
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4 4  B e o o r d e l i n g  v a n  

d e  m i l i e u e f f e c t e n  

v a n  h e t  c o n c e p t  

o n t w e r p  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van 

artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

a. ‘een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 

de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor ge-

volgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van 

dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden onder-

nomen’; 

b. ‘een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 

activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen heb-

ben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn 

bepaald en beschreven’; 

c. ‘een vergelijking van de ingevolge onderdeel b beschreven te verwach-

ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijke gevolgen 

voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de be-

schreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing 

genomen alternatieven’; 

d. ‘een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen 

op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel 

mogelijk teniet te doen’. 

 

In de onderstaande paragrafen zijn de verschillende milieuonderdelen onder-

scheiden. In elke paragraaf is achtereenvolgens: 

- uiteengezet op basis van welke kenmerken en op welke wijze de milieu-

effecten zijn beoordeeld; 

- de referentiesituatie voor het milieuonderdeel op basis van de algemene 

uitgangspunten, waar nodig, verder uitgewerkt; 

- uiteengezet wat de milieueffecten zijn; 

- de beoordeling van de milieueffecten opgenomen; 

- een omschrijving opgenomen van de mogelijke maatregelen om de als 

(zeer) negatief beoordeelde milieueffecten te voorkomen of te beper-

ken; 

- een omschrijving opgenomen van de zogenoemde leemten in kennis. 

 

De uiteenzettingen en omschrijvingen zijn beperkt tot die onderwerpen van 

een milieuonderdeel die belangrijk zijn voor de beoordeling van de milieuef-

fecten. 
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Op basis van het concept ontwerpbestemmingsplan van de gemeente kunnen 

verschillende milieueffecten op verschillende milieuonderdelen verwacht wor-

den. De ‘m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten’ waarvoor het bestem-

mingsplan een kader biedt in overweging nemende, worden vooral milieueffec-

ten verwacht op of van: 

- de natuur; en 

- het landschap. 

 

Het onderzoek voor de plan-m.e.r. is dan ook vooral op deze twee milieuon-

derdelen gericht. Andere milieuonderdelen die in het onderzoek overwogen 

zijn, zijn: 

- water en bodem; 

- archeologie en cultuurhistorie; 

- geurhinder; 

- luchtkwaliteit; 

- geluid; 

- verkeer; 

- gezondheid. 

 

De milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan zijn in samenhang 

bepaald. Dit betekent dat bij de omschrijving en beoordeling van de effecten 

ook de schaal waarop de effecten elkaar versterken of verzwakken (cumulatie) 

is overwogen.  

 

De effecten van het concept ontwerpbestemmingsplan kunnen ook door activi-

teiten op grond van andere plannen en projecten versterkt of verzwakt wor-

den. Op het moment van het uitvoeren van het onderzoek voor het planMER 

waren echter dergelijke plannen of projecten niet bekend. Een uitzondering 

hierop zijn de bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van andere ge-

meenten in de omgeving van de gemeente Noordwijkerhout. Bekend is dat ver-

schillende gemeenten een dergelijk bestemmingsplan opstellen, de inhoud van 

een groot deel van de plannen was bij het uitvoeren van het onderzoek echter 

nog niet bekend. Wanneer de effecten van het concept ontwerpbestemmings-

plan mogelijk door de activiteiten op grond van deze bestemmingsplannen 

worden versterkt of verzwakt, is hierover, per milieuonderdeel, onder leemten 

in kennis een opmerking opgenomen. 

4 . 1   

N a t u u r  

Het concept ontwerpbestemmingsplan is voor wat betreft de natuur op basis 

van de volgende kenmerken beoordeeld: 

- milieueffecten op Natura 2000-gebieden; 

- milieueffecten op gebieden van de EHS en natuurgebieden buiten de 

EHS; 
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- milieueffecten op, op grond van de Flora- en faunawet beschermde 

soorten. 

 

Bij de effectbeoordeling wordt met name gekeken welke gevolgen het concept 

ontwerpbestemmingsplan op de natuur heeft ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling. Daarbij worden de effecten op de EHS, ecologische verbindings-

zones, overige natuurgebieden en natuurwaarden in het agrarisch gebied be-

paald. Ten slotte worden de effecten op Flora- en faunawetsoorten in beeld 

worden gebracht. 

 

Tabel: Beoordelingskader natuur 

Criterium Methode 

Effecten op Natura 2000-gebieden (Passende beoordeling)  Kwalitatief 

Effecten op de EHS en natuurgebieden buiten de EHS Kwalitatief 

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde soorten Kwalitatief 

 

N a tu r a  2 0 0 0 - g eb i ed en  

Voor de Natura 2000-gebieden is op grond van de Nbw 1998 een zogenoemde 

“passende beoordeling” uitgevoerd. Op grond van de Nbw 1998 moet deze pas-

sende beoordeling duidelijk in het planMER worden opgenomen. De passende 

beoordeling is in hoofdstuk 7 in het voorliggende planMER opgenomen waar-

door deze duidelijk als afzonderlijk deel is te herkennen. Hierin is ook de om-

schrijving en de beoordeling van de milieueffecten van het concept ontwerp-

bestemmingsplan op de Natura 2000-gebieden opgenomen. In tegenstelling tot 

de effectbeoordeling van andere milieuaspecten wordt bij de Natura 2000-

gebieden de huidige situatie als referentie genomen en niet de autonome ont-

wikkeling.  

 

N a tu u r  b i n n en  e n  b u i t e n  d e  E co lo g i s c h e  H o o fd s t r u c tu u r  

( N a t u u r  N e t w er k  N ed e r l a n d )  

De ecologische hoofdstructuur (EHS) is weergegeven op de afbeelding in para-

graaf 3.5 Verordening Ruimte. Tot de EHS wordt het aaneengesloten stelsel ge-

rekend van: 

- grotere bestaande bos- en natuurgebieden, inclusief de grote wateren 

die in handen zijn van de overheid of van grote natuurbeherende organi-

saties (aangegeven als “water” en “overige natuur”); 

- bij grotere eenheden aansluitende (één-op-één begrensde) beheerge-

bieden die veelal in eigendom zijn bij particulieren (aangeduid als “be-

heergebied”); 

 

Bij de effectbeoordeling gaat het om de vraag of er sprake is van aantasting 

van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. De wezenlijke kenmer-

ken en waarden worden in de provinciale beleidsdocumenten niet exact om-

schreven. Tot wezenlijke kenmerken en waarden worden in ieder geval gere-

kend de landschappelijke kenmerken, de aanwezige flora en fauna en voor de 

grotere elementen ook aspecten als stilte en duisternis.  
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Ten aanzien van de natuur buiten de EHS gaat het hoofdzakelijk om de bollen-

gebieden en in mindere mate om graslandpercelen in het zuidelijk deel van de 

gemeente. Daarnaast spelen op kleinere schaal landschapselementen, bosjes 

en houtsingels die niet in de EHS zijn opgenomen een rol. Over het algemeen 

zijn de waarden van deze elementen gezien de aard en schaal van deze gebie-

den ook beduidend lager dan elementen in de EHS. Met natuurwaarden buiten 

de EHS worden ook de agrarische gronden aangeduid die op grond van provin-

ciaal beleid zijn aangewezen als open grasland en open akkerland. Ruwweg 

kan worden gesteld dat het gebied ten zuiden van Noordwijkerhout is aange-

wezen als open grasland en het gebied ten noorden van Noordwijkerhout als 

open akkerland (Bron: Natuurbeheerplan Provincie Zuid-Holland, 2016). De be-

grenzingen zijn globaal: het zuidwestelijk deel van de gemeente bestaat mo-

menteel hoofdzakelijk als akkerland en niet als grasland. De meeste natuur-

waarden in Noordwijkerhout zijn opgenomen in de EHS. 

 

F l o r a -  e n  Fa u na w e t s oo r t e n  

Bij de effectbeoordeling van de Flora- en faunawetsoorten kan onderscheid 

gemaakt worden tussen het voorkomen van deze soorten in de natuurgebieden 

van de Ecologische hoofdstructuur, buiten de EHS en het voorkomen van deze 

soorten in het agrarisch en bebouwd gebied. Aan alle aspecten zal aandacht 

worden geschonken, waarbij de nadruk zal liggen op het beoordelen van de 

middelzwaar en streng beschermde soorten buiten de beschermde natuurge-

bieden. De beschermde flora en fauna in natuurgebieden behoren immers ook 

tot de wezenlijke kenmerken en waarden van de ecologische hoofdstructuur en 

worden in die zin ook al beoordeeld. 

4 . 1 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

K e n n em e r l an d  Zu i d   

De natuur in Noordwijkerhout wordt voor een belangrijk deel bepaald door het 

duinterrein in het noordwestelijk deel van de gemeente. Dit gebied maakt deel 

uit van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid en is tevens een onderdeel 

van de EHS. Naast relatief soortenarmere duingraslanden, met soms veel duin-

riet, treffen we hier uitgestrekte struwelen aan. Duindoorn is ongetwijfeld de 

meest opvallende soort, maar kenmerkend voor Kennemerland-Zuid is ook het 

massaal voorkomen van wilde kardinaalsmuts. De diversiteit aan plantenge-

meenschappen en -soorten is hoog, ook omdat door secundaire verstuiving veel 

elementen van de meer westelijk gelegen zones voorkomen, waardoor op korte 

afstand grote verschillen in kalkgehalte en humusvorming optreden. De duin-

vegetaties zijn op veel plaatsen goed ontwikkeld met soorten als hondskruid, 

wondklaver en de silenesoorten kegelsilene, nachtsilene en oorsilene. Op de 

meeste plaatsen in het gebied is sprake van geleidelijke overgangen van de 

oppervlakkig ontkalkte binnenduinen naar de volledig ontkalkte strandwallen. 

Het meest geleidelijk is deze overgang bij De Zilk, waar de oude strandwal 

door het jongere duinzand heen 'schemert'. In de begroeiing is dit zichtbaar 
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door het voorkomen van struikhei en adelaarsvaren, een grote bijzonderheid 

binnen de kalkrijke duinen.  

 

De goede kwaliteit van het duingrasland in grote delen van het terrein blijkt 

tevens uit de rijkelijke aanwezigheid van de zandhagedis en uit de populaties 

van insecten als heivlinder, bruine eikenpage;  in mozaïeken van grasland en 

struweel, blauwvleugelsprinkhaan, locomotiefje, veenmol  en harkwesp.  

 

De vogelbevolking van het duinlandschap is mede door de gevarieerde land-

schapsstructuur zeer rijk, maar broedvogels van het open duin, zoals wulp en 

tapuit, zijn schaars geworden. Broedden er in de jaren 1970 nog honderden 

paren, tegenwoordig resteren nog enkelingen. Ook de karakteristieke vogel van 

de grazige, vochtige duinvalleien, het paapje, is afgenomen van tientallen 

naar slechts enkele paren. Tegenover de verliezen staan ook diverse positieve 

ontwikkelingen. In het bijzonder de roodborsttapuit wist flink terrein te win-

nen. De boomleeuwerik broedt verspreid op open zandige plekken in de bin-

nenduin en is na een dip in de tachtiger jaren weer op een 'ouderwets' niveau 

van meer dan 100 broedparen. In wat dichter struweel komt verspreid de 

nachtegaal voor. De talrijkste broedvogel van het duinstruweel is de fitis en 

ook grasmus, braamsluiper en kneu zijn verhoudingsgewijs talrijk. 

 

De binnenduinrand en het strandwallenlandschap zijn uitgesproken bosrijk 

(bijvoorbeeld het gebied bij Ruigenhoek). Het gaat hierbij veelal om oude 

land-goedbossen, die bijzonder rijk zijn aan stinzenplanten als winterakoniet, 

bostulp en blauwe anemoon. Het gebied is rijk aan vogels, zo komen onder 

meer groene, grote bonte en kleine bonte specht algemeen voor, naast, in lage 

dichtheden, roofvogels en uilen zoals havik, boomvalk en bosuil.  

 

L e e u w en h o r s t ,  N i e u w  L e eu w en h o r s t  en  d e  H a l l e   

Het tweede belangrijke complex van natuurgebieden dat ook deel uitmaakt 

van de EHS, vormen de oude strandwalbossen van de Leeuwenhorst met aan-

grenzende kruidenrijke graslanden van de Halle. De Leeuwenhorst (98 ha) is 

een historisch landgoed op de oostelijke overgang van een oude strandwal 

(Gooweg) en graslanden, bollenvelden en hakhoutbosjes. Hier werd een zus-

terklooster gesticht, dat later werd herbouwd als kasteel Leeuwenhorst.  

Nieuw-Leeuwenhorst (38 ha) is een in 1884 gesticht landgoed op een oude 

strandwal, westelijk van de Leeuwenhorst. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

bleef alleen het koetshuis gespaard. Het landgoed is inmiddels gereconstru-

eerd: De oevers van de vijver kregen een flauwe helling waardoor planten als 

rietorchis, moerasrolklaver en veldlathyrus het hier goed doen. Bijzondere 

broedvogels van de bossen zijn fluiter, houtsnip, ransuil en bosuil. Er wordt 

gewerkt aan de aanleg van een smalle strook bos en struweel als ecologische 

verbinding met de duinen. De grootste vijver is een rustplaats voor een groot 

aantal watervogels, zoals smienten, wintertalingen, krakeenden en grote 

zaagbekken. 
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Aan de overkant van de N206 ligt het gebied De Halle omringd door graslanden. 

Het grasland heeft vooral betekenis voor overwinterende vogels zoals smient, 

krakeend, kievit en goudplevier. In het grasland ligt een verlande watergang 

die van belang is door het voorkomen van bijzonder plantensoorten als dotter-

bloem, rietorchis, egelboterbloem en zeggesoorten. 

 

Inmiddels is er een goedgekeurd plan waarmee een particulier initiatief voor 

een nieuw landgoed mogelijk wordt gemaakt. Dit nieuwe landgoed, genaamd 

Oud Leeuwenhorst, komt te liggen tussen de N206 en de Leidse Trekvaart in de 

polder Noordwijkerhoutse Geest en de Zwetterpolder. Het nieuwe landgoed zal 

6,4 hectare groot worden waarbij aansluitend op de bestaande ecologische 

hoofdstructuur meer dan 6 ha nieuwe natuur wordt gecreëerd. Het landgoed 

bestaat naast deze nieuwe natuur, uit bestaande natuur van 1,1 ha en een 

huiskavel.  

 

De aangrenzende graslanden in dit gebied hebben een waarde voor diverse wa-

tervogels. Zowel smient als krakeend grazen in het grasland langs de Vogel-

sloot en de Maandagse Watering. Hier komen ook grauwe ganzen, nijlganzen 

en canadese ganzen voor. De scholekster en de grutto zijn hier vooral in febru-

ari en maart. De kievit is talrijk voor het broedseizoen, maar broedt ook in het 

gebied. 

 

H e t  O o s t e r d u i n s e  m ee r  

Het Oosterduinse meer, in de volksmond vaak het Comomeer genoemd, is ont-

staan door afgraving van de voormalige Oosterduinen. Dit fraaie recreatiege-

bied is ongeveer 1 km lang en 400 m breed. In het zuidoosten is een brede 

rietkraag met wilgenmoerasbos. De bos- en struweelvegetaties zijn in twee 

hoofdtypen in te delen: relatief droog en voedselarm bos en vochtig, voedsel-

rijk bos. In het droge voedselarme bos vormt zomereik de belangrijkste boom-

vormer in dit bostype. Andere soorten in de boomlaag zijn onder andere iep, 

abeel, els en esdoorn. In de struiklaag komen soorten voor als hulst, vogelkers, 

meidoorn en ook Amerikaanse vogelkers. Langs de randen staan ook kardi-

naalsmuts, vlier en liguster. In de kruidlaag staan soorten als eikvaren, stekel-

varens en klimop en meer langs de rand ook valse salie. Aan de noordzijde ligt 

langs de Duinschoten een bosstrook (onderdeel EHS) met een duidelijk ander 

karakter. De strook is aangeplant op voedselrijke, vochtige, kleiige grond. In 

de boomlaag overheersen abeel en els aangevuld met iep en esdoorn. Ook en-

kele gewone essen komen in de boomlaag voor. In de struiklaag staat braam, 

vlier, vogelkers (ook Amerikaanse) en veel opslag van iep en esdoorn. De kruid-

laag wordt gedomineerd door ruigtesoorten als brandnetel en braam.  

  

Moerasvegetaties komen met name voor langs de zuidoostzijde van het meer 

en langs de noordelijke oevers. Aan de zuidoostzijde komen naast rietvegeta-

ties ook vegetaties met grote zeggen (o.a. oeverzegge/moeraszegge) voor. In 

de overgang naar bos- en struweelvegetaties is een ontwikkeling van (wilgen) 

broekbos te zien met soorten als gewone valeriaan, engelwortel, gewone  

wederik, wolfspoot en gele lis.  
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Het gebied is rijk aan zowel broedvogels als winter- en trekvogels. Tot de 

broedvogels horen onder meer zwarte kraai, gaai, grote bonte specht, goud-

vink, koolmees, pimpelmees, staartmees, goudhaan, winterkoning, zanglijster, 

waterhoen, kuifeend, wilde eend en krakeend. Boven de plas wordt gefoera-

geerd door vleermuizen als ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis. 

De eerste heeft vermoedelijk ook verblijfplaatsen in het gebied.  

 

H e t  B o l l en g e b i ed  

Het grootste deel van het buitengebied van Noordwijkerhout bestaat uit bol-

lengebied. Het bollengebied heeft onder meer een bepaalde waarde voor  

akkerfauna. Als de bollenlanden geïnundeerd worden, een beheermaatregel 

om parasieten te weren, vormen ze soms een foerageergebied voor trekkende 

steltlopers als groenpootruiter, bosruiter en oeverloper. In onderstaande tekst 

worden de verschillende poldergebieden, van noord naar zuid kort toegelicht.  

 

Z i l k  

Binnen de gemeente gaat het vooral om het poldergebied Zilk Zuid. In en langs 

de vele zanderijvaarten broeden wilde eend, meerkoet en fuut. In kleiner aan-

tal broeden hier ook waterhoen, knobbelzwaan en krakeend. In het bollenland 

komen broedvogels voor als veldleeuwerik, patrijs en gele kwikstaart; met na-

me in het bollenland tussen Zilkerduinweg en Leidse Trekvaart.   

 

Langs de duinvoet ligt nog een graslandperceel, dat dikwijls Paardenkerkhof 

wordt genoemd (naar het aangrenzende eikenbosje dat ook deze naam 

draagt). In dit grasland broeden enkele paren kieviten, scholeksters, wilde 

eenden en krakeenden. In het aangrenzende bollengebied komen ook patrijs, 

veldleeuwerik en gele kwikstaart als broedvogel. Ook worden hier soms kwar-

tels waargenomen.  

 

L a n g e v e l d   

Langeveld (grotendeels buiten de gemeente) was voor de jaren zestig nog een 

ongeschonden duingebied dat in de ruilverkaveling werd omgezet tot bollen-

grond. Hierdoor verdween het kleinschalige binnenduinlandschap met bollen-

veldjes, graslanden en ruigten. Het bollenland heeft betekenis voor vogels 

vanwege het broeden door patrijs, gele kwikstaart en veldleeuwerik. In de 

zanderijvaarten groeien veel watergentiaan, zwanenbloem en pijlkruid. Voor 

vogels heeft dit gebied betekenis als broedgebied; voor veldleeuwerik, gele 

kwikstaart, patrijs en visdief. 

 

H o g ev e e n s e  p o l d e r  

De Hogeveense Polder is een uitgestrekt open bollengebied, ontstaan door het 

omspuiten van vrijwel al het grasland (in de vroegere strandvlakte) in de jaren 

zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Het is een broedgebied voor gele 

kwikstaart en veldleeuwerik. In kleiner aantal broeden hier ook patrijs, ture-

luur en grutto. Vrijwel jaarlijks is hier een kolonie visdieven te vinden.  
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N o o r d z i j d e r p o l d e r ,  N o o r d w i j k e r h o u t s e  Ge e s t  e n  Z w e t t e r -

p o l d e r   

De Noordzijderpolder ligt westelijk van Noordwijkerhout. Het is grotendeels 

open bollenland dat voor een belangrijk deel in de jaren tachtig door omspui-

ting van grasland ontstond. Het bollenland heeft betekenis voor broedvogels 

als patrijs, gele kwikstaart, veldleeuwerik en tureluur. In Noordzijderpolder 

Zuid, ten zuidwesten van Noordwijkerhout komt de Engelse gele kwikstaart 

voor. Vanuit het duingebied voeren enkele smalle sloten kwelwater af. Deze 

sloten hebben een karakteristieke flora met soorten als beekpunge, zompver-

geet-mij-nietje en blauwe waterereprijs. Ook de Noordwijkerhoutse Geest, ten 

zuiden van Noordwijkerhout heeft een waarde als broedgebied voor patrijs, 

gele kwikstaart en veldleeuwerik. In de Zwetterpolder komen ook gras-

landgebieden voor, waardoor dit gebied behalve waarde heeft voor de eerder 

genoemde akkervogels, ook waardevol is voor weidevogels als tureluur en kie-

vit.  

 

B e s c h er m d e  so o r t en  F l o r a -  en  f au n a w et   

Omdat, zoals in hoofdstuk 3 is opgemerkt, voor licht beschermde soorten bij 

ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van toepassing is, zijn deze soorten 

voor het bestemmingsplan Buitengebied 2016 minder belangrijk. Wel geldt 

voor deze soorten een zorgplicht.  

 

De meeste Flora- en faunawetsoorten komen op de eerste plaats voor in de Na-

tura 2000-gebieden, op de tweede plaats in de grotere elementen van de Eco-

logische hoofdstructuur. Dit is ook te verwachten, immers hoe groter en geva-

rieerder de natuurgebieden, hoe meer soorten er kunnen leven. Dit geldt ook 

voor de minder algemene en meer kritische soorten, dus met name ook de Flo-

ra- en faunawetsoorten. In het duingebied komen onder meer de blauwe zee-

distel, verschillende soorten orchideeën, parnassia en ronde zonnedauw voor. 

Van de beschermde dieren kunnen zandhagedis, hazelworm, rugstreeppad, 

eekhoorn en diverse soorten vogels worden genoemd. Over het algemeen zijn 

de Flora- en faunawetsoorten in de beschermde gebieden goed beschermd. De 

ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt heeft wat betreft de 

meeste verstoringsaspecten hier geen invloed op. Dit geldt niet ten aanzien 

van de effecten van stikstof: effecten hiervan kunnen tot op grote afstand van 

de bron meetbaar zijn. Deze effecten zullen daarom in de effectbeoordeling 

wel besproken worden.  

 

In deze paragraaf worden vooral de Flora- en faunawetsoorten besproken die 

ook buiten de beschermde gebieden, in het agrarische gebied voorkomen. Op 

deze soorten kan ook rechtstreekse aantasting plaatsvinden door bijvoorbeeld 

grond- en bouwwerkzaamheden. De meeste middelzwaar of streng beschermde 

soorten komen in grotere aantallen in de beschermde gebieden voor. Dit geldt 

alleen niet voor de aan gebouwen gebonden soorten zoals vleermuizen, huis-

mus, kerkuil en op muren groeiende beschermde planten. Ook geldt dit niet 

voor de vogels van de bollenvelden en graslanden. De meest relevante soorten 

worden hieronder besproken.  
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V a a t p l a n t e n  

In het duingebied (Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid) komt een groot 

aantal beschermde planten voor: parnassia en een groot aantal orchideeën-

soorten zijn slechts enkele voorbeelden. In de omgeving van het Oosterduinse 

meer komt rietorchis voor. De tongvaren is mogelijk iets wijder verspreid 

(Quick-scanhulp/NDFF, 2015). Tongvaren kan incidenteel worden aangetroffen 

op oude gebouwen, sluizen en kades. Muurbloem en klein glaskruid zijn bekend 

van de oude gebouwen in Leeuwenburg. In de schraallanden rondom de Halle is 

prachtklokje en rietorchis bekend (Quick-scanhulp/NDFF, 2015). Buiten de na-

tuurgebieden zijn verder geen exacte locaties van strenger beschermde vaat-

planten bekend, maar worden hooguit ook incidenteel buiten de natuurgebie-

den verwacht. De licht beschermde zwanenbloem komt op verschillende plaat-

sen in de sloten van het poldergebied voor.         

 

V o g e l s  

Het buitengebied is voor verschillende vogels van belang: In de graslandgebie-

den, met name in het zuidelijk deel van de gemeente, broeden weidevogels 

als kievit en tureluur. In de bollengebieden broeden op verschillende plaatsen 

akkervogels als gele kwikstaart, patrijs en veldleeuwerik. In de verspreide bos-

jes en singels van het poldergebied kunnen jaarrond beschermde nesten aan-

wezig zijn van ransuil en buizerd. In de (agrarische) bebouwing van het buiten-

gebied kunnen jaarrond beschermde nestplaatsen aanwezig zijn van kerkuil en 

huismus.    

 

Z o o g d i e r en   

In het duingebied komen eekhoorn en boommarter als beschermde soort voor. 

De eekhoorn komt ook voor in het gebied Leeuwenhorst en in het Oosterduinse 

meer. Otter, das, noordse woelmuis ontbreken in de gemeente Noordwijker-

hout (Quick-scanhulp 2015). De waterspitsmuis kan incidenteel voorkomen 

langs de zanderijsloten, oostelijk van de N206. Het voorkomen van deze soort 

binnen de gemeentegrenzen is maar zeer de vraag.      

   

Boven het Oosterduinse meer kunnen gewone dwergvleermuis, ruige dwerg-

vleermuis, watervleermuis en incidenteel ook meervleermuis foerageren. Ge-

wone dwergvleermuis en laatvlieger zijn vooral soorten van de bebouwde kom. 

Het zijn gebouwbewoners die met name in de agrarische bedrijfsbebouwing 

van het landelijk gebied van Noordwijkerhout voorkomen. Daarnaast kan een 

kleine groep of een solitair mannetje ook heel goed een verblijfplaats kiezen 

in een woning in het buitengebied. Beide soorten foerageren in het gehele bui-

tengebied. Rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuis komen in de bosge-

bieden van Leeuwenhorst voor. Ook zijn in dit gebied waarnemingen bekend 

van baardvleermuis en franjestaart (Quick-scanhulp, 2015).    

 

R e p t i e l e n   

In het duingebied komen zandhagedis en hazelworm voor. Deze soorten zijn 

strikt beperkt tot het natuurgebied. Overige reptielen komen in de gemeente 

niet voor. 



 

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015 
 

52 

A m f i b i eë n   

Van de strenger beschermde amfibieën komt in het duingebied rugstreeppad 

en voor. Rugstreeppad komt ook in andere delen, verspreid binnen de gemeen-

te voor in sommige zandsloten (Quick-scanhulp, 2015). Licht beschermde soor-

ten als kleine watersalamander, meerkikker en gewone pad kunnen in het ge-

hele landelijk gebied worden aangetroffen, met name in en rond de zandslo-

ten.     

   

V i s s e n   

Kleine modderkuiper (middelzwaar beschermd) komt in sloten en watergangen 

rondom Leeuwenburg voor. Verder zijn geen meldingen van beschermde vissen 

in de gemeente. In de oostelijke buurgemeenten komt de streng beschermde 

bittervoorn voor. 

 

L i b e l l e n  

In het duingebied en langs de zandsloten komen verschillende soorten libellen 

voor. Beschermde soorten zijn buiten het Natura 2000-gebied niet aangetrof-

fen. In het duingebied van Kennemerland-Zuid komt de beschermde gevlekte 

witsnuitlibel voor. 

 

A u to n o m e  o n t w i kk e l i n g  

N a t u u r g eb i e d e n  -  N a tu u r b e h ee r p l a n  

In de bestaande natuurgebieden wordt, op basis van de beheer- en ambitie- 

typen, zoals die zijn vastgelegd in het provinciaal Natuurbeheerplan, een be-

heer gevoerd die recht doet aan de wezenlijke kenmerken en waarden. 

 

Het beleid voor bestaande natuurgebieden is erop gericht om de bestaande 

waarden te behouden en te versterken. Maatregelen hiervoor zijn onder  

andere het verhogen van de grondwaterstand, het herstellen van kwelstromen, 

het behouden van open gebieden voor weidevogels, het ontwikkelen van 

(riet)moerasgebieden en het plaatselijk verschralen van gronden. Op basis 

hiervan wordt verwacht dat in de onderzoeksperiode de natuurwaarden in de 

bestaande natuurgebieden in het algemeen worden versterkt. 

 

W a t e r k w a l i t e i t  

De wet- en regelgeving en het beleid van provincie en waterschap is erop  

gericht om het vrijkomen van milieubelastende stoffen in het oppervlakte- en 

grondwater te voorkomen. Op basis hiervan wordt verwacht dat in de onder-

zoeksperiode onder andere de meststoffen in het oppervlaktewater afnemen 

(zie ook hoofdstuk 6). Het beleid van het Waterschap is er ook op gericht om 

voldoende waterberging te waarborgen. Deze ontwikkelingen zullen in nog on-

bekende mate een positief effect op de natuurwaarden hebben. 
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4 . 1 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Door nieuwe ontwikkelingen kunnen belangrijke natuurwaarden worden ver-

stoord of zelfs verloren gaan. Daarnaast is het mogelijk dat door nieuwe ont-

wikkelingen de bestaande waarden worden versterkt. Belangrijk hierbij is 

vooral wat de mogelijke consequenties zijn voor de belangrijke natuurgebie-

den en de beschermde soorten. De effecten van het concept ontwerpbestem-

mingsplan zijn hieronder vergeleken met de huidige situatie. 

 

V e r z u r i n g  en  v e r m es t i n g  

Verzuring ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen 

zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden. Deze gassen reageren met elkaar 

en worden omgezet in onder andere salpeterzuur en zwavelzuur. Deze stoffen 

kunnen leiden tot verzuring van bodem en water en kunnen planten en materi-

alen aantasten. Landbouw, verkeer en industrie zijn de belangrijkste bronnen 

van verzurende stoffen. De groei en intensivering van de landbouwsector heeft 

geleid tot een toevoer van stikstof en fosfaat (vermesting). Hierdoor verslech-

terde de kwaliteit van het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater. Ver-

mesting speelt niet alleen via uit- en afspoeling, maar ook via depositie van 

ammoniak werkt de overbemesting in de landbouw door naar het milieu in de 

vorm van vermesting en verzuring van natuur. De ecologische effecten van 

vermesting door stikstof zijn echter belangrijker geworden dan de verzurende 

effecten van zwavel en stikstof. De effecten ten gevolge van de landbouw, met 

name intensieve veehouderij, zijn derhalve het grootst. Ook de uitbreidingen 

in de melkveehouderij kunnen een forse bijdrage leveren aan de ammoniakde-

positie. 

 

De effecten ten gevolge van ammoniak op de Natura 2000-gebieden zijn uit-

eengezet in de passende beoordeling (zie hoofdstuk 7). Ook de overige natuur-

gebieden en natuurwaarden, zowel binnen als buiten de EHS, ondervinden 

schade van vermesting en verzuring afkomstig uit de landbouw, zij het lang 

niet overal in gelijke mate. Op basis van het concept ontwerpbestemmingsplan 

mogen een paardenhouderij en een melkveehouderij fors uitbreiden (zie be-

schrijving in hoofdstuk 2). Daarnaast mogen de bestaande glastuinbouwbedrij-

ven uitbreiden. 

 

Ten gevolge van het concept ontwerpbestemmingsplan neemt in vergelijking 

met de referentiesituatie de ammoniakemissie van de veehouderijbedrijven 

toe waardoor ook de stikstofdepositie in natuurgebieden kan toenemen. De 

uitbreiding van de glastuinbouwbedrijven veroorzaakt slechts een minimale 

toename van de stikstofdepositie (0,06 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied 

Kennemerland-Zuid). De toename ten gevolge van de veehouderijen bedraagt 

op dit gebied 36 mol stikstof/ha/jaar (zie Passende Beoordeling Hoofdstuk 7).  

 

Doordat in Nederland in veel gebieden reeds een hoge depositie aan stikstof 

plaatsvindt, staan de natuurwaarden van veel heidevelden, vennen, poelen en 
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schrale graslanden binnen de EHS onder druk. De landgoederen en bossen in 

iets mindere mate. Echter ook hier leidt een toename van stikstof tot een ar-

mere flora en daarmee indirect tot een armere fauna. In de passende beoorde-

ling zijn Aerius-tabellen opgenomen van de bestaande situatie, en het concept 

ontwerpbestemmingsplan. In deze tabellen is te zien dat de toename van am-

moniakdepositie niet beperkt is tot specifieke locaties binnen het plangebied, 

maar zich uitstrekt over het gehele plangebied en een groot gebied daar bui-

ten. Binnen het beïnvloedingsgebied liggen ook EHS-gebieden. 

 

De sterkste effecten treden op, op de meest voor stikstof gevoelige natuur zo-

als de duinvalleien, duinheide en grijze duinen in de duinreservaten. Deze ge-

bieden zijn volop aanwezig in het EHS-gebied Kennemerland-Zuid. Maar ook de 

minder gevoelige graslanden in de polders kunnen, zij het in veel geringere 

mate, hinder ondervinden ten gevolge van de worst case situatie. Ten gevolge 

van het concept ontwerpbestemmingsplan bedraagt de toename op het duin-

gebied ruim 30 mol. Op het buiten de gemeente gelegen EHS gebied bij Half-

weg gaat het om een toename van slechts 2 mol. Op het EHS gebied Leeuwen-

horst is de maximale toename ca. 10 mol (Bron: Aerius rekentool). Moeras- en 

bosgebieden in de verschillende delen van de EHS kunnen iets meer stikstof 

verdragen, maar ook hier geldt dat bij zeer hoge deposities er negatieve effec-

ten optreden. Dat betekent dat de EHS als geheel hier aanzienlijke schade van 

kan leiden. Hoewel de provincie Zuid-Holland de wezenlijke kenmerken en 

waarden niet exact heeft gedefinieerd, kan in elk geval de aan de EHS gekop-

pelde biodiversiteit als wezenlijke waarde worden aangemerkt (zie provinciale 

verordening). Zoals hiervoor uiteengezet is, zal ten gevolge van een sterke 

stikstofdepositietoename de biodiversiteit afnemen. Daarmee kan conclude-

rend worden samengevat dat het concept ontwerpbestemmingsplan op het 

EHS-gebied Kennemerland-Zuid een negatief effect heeft. Op de overige EHS-

gebieden binnen en buiten de gemeente is het effect nihil tot gering negatief: 

deze gebieden zijn minder gevoelig voor stikstof en de depositietoename is ge-

ringer. Dat geldt ook voor natuur buiten de EHS. 

 

Een toename van stikstof heeft indirect negatieve effecten op de waterkwali-

teit (onder andere door eutrofiëring). Effecten kunnen onder andere betrek-

king hebben op vertroebeling van het water (algengroei) en een overmatige 

plantengroei. Hierdoor neemt de kwaliteit van het leefgebied af voor een aan-

tal wettelijk beschermde amfibieën, libellen, vissen en planten. In de meeste 

wateren betreft het licht beschermde amfibieënsoorten als bruine kikker, klei-

ne watersalamander en gewone pad. In het duingebied komt ook de streng be-

schermde rugstreeppad voor. Gezien de beperkte toename van de depositie 

(ca. 30 mol worst case) wordt het effect van het concept ontwerpbestem-

mingsplan op deze soorten ingeschat als gering negatief. Van de vissen onder-

vindt de middelzwaar beschermde kleine modderkruiper licht negatieve effec-

ten. De soort is bekend uit wateren rondom de Leeuwenhorst. Ten aanzien van 

reptielen is met name de in het duingebied voorkomende zandhagedis gevoelig 

voor vermesting: de soort is afhankelijk van open zandige plekken, deze groei-
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en dicht ten gevolge van stikstof. Het effect van het concept ontwerpbestem-

mingsplan is dan ook voor deze soort negatief. 

 

In het duingebied komen diverse beschermde plantensoorten voor. Het gaat 

onder meer diverse orchideeën-soorten en kleine en ronde zonnedauw. Buiten 

het duingebied komen in het buitengebied van Noordwijkerhout slechts plaat-

selijk beschermde plantensoorten voor zoals prachtklokje en rietorchis in de 

omgeving van Halle. Genoemde beschermde soorten ondervinden in lichte ma-

te negatieve effecten van het concept ontwerpbestemmingsplan. 

 

V e r d r o g i n g  

Diepe grondbewerking ten behoeve van de landbouw, zoals diepploegen, het 

wijzigen van het greppel- en slotenpatroon en het aanleggen van diepe draina-

ge kan een verdrogend effect hebben op nabijgelegen natuurgebieden. Afhan-

kelijk van de situatie ter plaatse, bodemopbouw en dergelijke kunnen effecten 

optreden over een afstand van 1.000 m. Grijze duinen, duinbossen en duinval-

leien zijn met name gevoelig voor verdroging. Verdroging van natuurgebieden 

kan rechtstreeks leiden tot het verdwijnen van beschermde aan natte omstan-

digheden gebonden plantensoorten of dieren en leiden tot verruiging van ge-

bieden waardoor indirect beschermde soorten bedreigd worden. De waterhuis-

houding in en rond de grotere natuurgebieden is echter over het algemeen 

goed geregeld, waardoor beïnvloeding vanuit de omliggende individuele agrari-

sche percelen als gevolg van diepe grondbewerking niet snel zullen optreden. 

Voor het Natura 2000-gebied binnen de gemeente is de verdroging nog steeds 

wel een probleem. Dit wordt verder in de Passende beoordeling behandeld. 

Omdat dit gebied tevens onderdeel van de EHS is, kan ook een gering negatief 

effect op de EHS niet worden uitgesloten. 

 

V e r s to r i n g  d o o r  r e c r e a t i e   

In het landelijk gebied van Noordwijkerhout zijn geen kleinschalige vormen van 

recreatie mogelijk, zoals kamperen bij de boer bij agrarische bedrijven. Wel 

zijn er enkele grotere recreatiebedrijven in de gemeente. Het bungalowpark 

Dunimar wordt opgenomen in het buitengebied. Dit bedrijf heeft uitbreidings-

plannen. De uitbreiding van de recreatiebungalows vindt echter plaats binnen 

de huidige grenzen van het park. Voor de uitbreidingsplannen is een aparte na-

tuurtoets opgesteld om de effecten op Natura 2000, EHS en Flora en Fauna in 

beeld te brengen. De conclusies uit de toets waren dat er geen significante ef-

fecten op Flora en fauna en de omliggende natuurgebieden aan de orde zijn 

(Voortoets Natuurbeschermingswet Uitbreiding Landal Dunimar Noordwijker-

hout, BügelHajema Adviseurs, 2015).  

  

De relatieve toename van het aantal recreanten ten gevolge van de maximale 

mogelijkheden voor de bestaande vormen van recreatie, inclusief uitbreidin-

gen, in de natuurgebieden is gering. In de grotere natuurgebieden (duingebie-

den) is nu al sprake van een behoorlijke recreatiedruk, met name op zon- en 

feestdagen. Een toename ten gevolge van geringe uitbreidingen van de recrea-

tiecapaciteit heeft dan ook weinig effect. Van belang is wel dat de recreatieve 
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infrastructuur in de natuurgebieden niet verder wordt uitgebreid. Bezoekers 

zullen zich over het algemeen houden aan de toegangsregels en niet buiten de 

paden komen. 

 

V e r s to r i n g  d o o r  l i ch t   

Het concept ontwerpbestemmingsplan gaat uit van een beperkte uitbreiding 

van de bestaande glastuinbouwbedrijven (zie hoofdstuk 2). Kassen kunnen on-

gewenste lichtuitstraling geven hetgeen negatieve effecten op vogels en 

vleermuizen kan hebben. Bedacht moet worden dat bij de bestaande glastuin-

bouwbedrijven er al sprake is van een zekere verstoring door licht. Voor licht 

gevoelige soorten zullen deze plekken daarom mijden. Van de vleermuizen zijn 

vooral grootoorvleermuis, water- en meervleermuis gevoelig voor licht. Bij de 

betreffende bedrijven zijn deze soorten niet of nauwelijks te verwachten. 

Langs de randen van het Natura 2000-gebied en het grotere natuurgebied 

Leeuwenhorst komen geen glastuinbouwbedrijven voor. Tevens is de hier voor-

komende fauna niet in hoge mate gevoelig voor licht. De voorkomende fauna 

rondom de bestaande glastuinbouwbedrijven zal zeker niet gevoelig zijn voor 

licht. Het effect wordt dan ook ingeschat als gering.  

 

E H S  e n  f y s i e k e  a an t a s t i n g  

Er zijn geen bedrijven in de EHS gelegen. Bij uitbreiding van bedrijven treedt 

daarom geen fysieke aantasting van de EHS op.     

 

F l o r a -  en  F au n aw e t so o r t en  e n  f y s i e k e  a an t a s t i n g   

Voor de ontwikkeling van een grondgebonden agrarisch bedrijf dan wel glas-

tuinbouwbedrijf waarbij het agrarisch vlak wordt vergroot, is de herinrichting 

van het vlak nodig. De werkzaamheden die hierbij een milieueffect op Flora- 

en faunawetsoorten hebben zijn: 

- De sloop van bestaande (stal)gebouwen. De sloop van de bestaande stal-

gebouwen is nodig om ruimte te maken voor een voor het bedrijf, goede 

inrichting van het denkbeeldig vlak en de bouw van nieuwe stalgebou-

wen.  

- Het verwijderen van bestaande bomen en struiken. Bij de herinrichting 

van het bouwvlak staan de bestaande bomen en struiken die gebruikt 

werden voor de landschappelijke inpassing vaak niet op de juiste plaats. 

Voor de goede inrichting van het vlak is dan ook het verwijderen van de 

bestaande bomen en struiken nodig. Om de goede landschappelijke in-

passing van het nieuwe bedrijf te waarborgen is ook het aanbrengen van 

nieuwe bomen en struiken nodig. 

- Het dempen van bestaande watergangen. Ook de bestaande watergan-

gen om een agrarisch bedrijf liggen bij de herinrichting van het denk-

beeldig vlak vaak niet op de juiste plaats. Het dempen van deze water-

gangen is dan ook nodig voor de goede inrichting van het vlak. Om een 

goede waterhuishoudkundige situatie te waarborgen is ook de aanleg 

van nieuwe watergangen om het vergrote denkbeeldig vlak nodig. 
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Daarbij neemt door het vergroten van het agrarisch vlak de verstoringszone om 

het bedrijf toe.  

 

S l o o p  v a n  g e b o u w en  

Milieueffecten op beschermde planten worden niet verwacht. Plaatselijk zou 

tongvaren op oude muren van agrarische gebouwen voor kunnen komen. De 

kans dat bij sloop van agrarische gebouwen tongvaren verloren gaat is echter 

klein. Wel is bij de sloop het vernietigen van verblijfplaatsen van vleermuizen 

en vogels (huismus en kerkuil) mogelijk. Alvorens tot sloop over te gaan is 

daarom vooraf aanvullend Flora- en faunawet onderzoek nodig. 

 

V e r w i j d e r en  v an  b o m e n  en  s t r u i k en  

Behalve enkele soorten broedvogels worden zwaar beschermde soorten in de 

bomen en struiken niet of nauwelijks verwacht. Wanneer het verwijderen van 

bomen en struiken buiten het broedseizoen plaatsvindt, worden ten hoogste 

effecten op de licht beschermde soorten verwacht. Deze effecten betreffen 

dan het vernietigen van verblijfplaatsen en het mogelijk doden van enkele 

licht beschermde amfibieën en muizen. Over het algemeen bieden de agrari-

sche erven geen optimaal biotoop voor zwaarder beschermde soorten als rug-

streeppad. Door het verwijderen van bomen en struiken bij een agrarisch be-

drijf kunnen vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen worden beïn-

vloed. De ingrepen zullen kleinschalig zijn en bovendien zal in de meeste ge-

vallen herplant plaatsvinden van erfbeplanting. De effecten zijn gering en tij-

delijk van aard. Samenvattend zijn de effecten van het verwijderen van 

beplanting voor uitbreiding van bedrijven hooguit licht negatief. Naar ver-

wachting zijn er rond glastuinbouwbedrijven even weinig beschermde soorten 

te verwachten als rondom de veehouderijen. De effecten zullen vergelijkbaar 

zijn. 

 

D e m p en  v an  w a t e r g an g e n  

In de watergangen om de veehouderijen in het poldergebied kunnen be-

schermde vissoorten als kleine modderkruiper voorkomen, alsook licht be-

schermde amfibieën. De beschermde vissen (kleine modderkruiper) komen 

echter hoofdzakelijk in iets grotere watergangen voor rondom de Leeuwen-

horst. Het dempen van watergangen om de uit te breiden bedrijven zal daarom 

hooguit een licht negatief effect hebben op zwaarder beschermde vissoorten, 

en licht beschermde soorten als bruine kikker en groene kikker. De in verhou-

ding, beperkte grootte van de te dempen watergangen in overweging nemen-

de, alsmede de kans dat streng beschermde soorten rondom het erf voorkomen 

klein is, is de verwachting dat het effect gering is.  

 

T o en a m e  v an  d e  v e r s t o r i n g s z o n e  

In de bos- en natuurgebieden direct om agrarische bedrijven kunnen verblijf-

plaatsen van zoogdieren en nesten van jaarrond beschermde vogels voorko-

men. Dit speelt alleen een rol bij de veehouderijen en bij glastuinbouwbedrij-

ven die grenzen aan het duin - of een ander natuurgebied. De bos- en natuur-

gebieden gebieden zelf worden bij het vergroten van de agrarische vlakken 
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niet aangetast, maar bij het vergroten van een vlak kan wel de verstoringszone 

verplaatst worden en waardoor de afstand tussen een verblijfplaats en de ver-

storingsbron kleiner wordt. Dit is ook van toepassing op nestplaatsen van roof-

vogels. Omdat er om de bestaande agrarische bedrijven al een verstoringszone 

aanwezig is en de verblijfplaatsen van verstoringsgevoelige dieren vooral in 

besloten bosjes voorkomen (zoals bij De Halle en de bosrand van Kennemer-

land-Zuid), is de kans op verstoring echter erg klein. Tot slot wordt opgemerkt 

dat bij het vergroten van het agrarisch vlak sprake moet zijn van een goede 

landschappelijke inpassing. Door deze maatregelen wordt het toch al geringe 

effect nog verder verkleind. 

 

De afname van foerageergebied voor vogels en vleermuizen vanwege het verg-

roten van de agrarische vlakken wordt als te verwaarlozen geacht. Er blijft 

voldoende foerageergebied voor vogels en vleermuizen alsmede andere fauna 

over.  

 

De milieueffecten van het vergroten van de bouwvlakken en/of het bouwen 

van kassen zijn in het algemeen klein. Dit met uitzondering van de sloop van 

gebouwen waardoor het vernietigen van verblijfplaatsen van vleermuizen en 

vogels (huismus en kerkuil) mogelijk is. Op grond van de Ffw is het vernietigen 

van deze verblijfplaatsen niet zonder meer mogelijk: voor de sloop van ge-

bouwen moet onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijke verblijfplaatsen 

in deze gebouwen. Het onderzoek kan vervolgens leiden tot de noodzaak voor 

het aanvragen van een ontheffing al dan niet vergezeld van een mitigatieplan. 

4 . 1 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Samenvattend kan worden gesteld dat door een toename van de ammoniakde-

positie op natuurgebieden van de EHS, vooral als gevolg van de uitbreiding van 

de veestapel, er een negatief effect op de natuurwaarden en Flora- en fauna-

wetsoorten op kan treden. Verder kan diepe grondbewerking ten behoeve van 

de landbouw, zoals diepploegen, het wijzigen van het greppel- en slotenpa-

troon en het aanleggen van diepe drainage een verdrogend effect hebben op 

het nabijgelegen duingebied. Deze milieueffecten worden wat betreft de ge-

bieden van de EHS beoordeeld als gering negatief. De verstoringseffecten ef-

fecten van glastuinbouw ten gevolge van licht worden beoordeeld als gering 

negatief. Dit geldt ook voor de effecten ten gevolge van fysieke aantasting van 

leefgebieden bij sloop en nieuwbouw van bedrijfsbebouwing. De ingrepen vin-

den lokaal plaats en in de directe omgeving van bedrijven zijn weinig be-

schermde soorten te verwachten. Dit geldt alleen niet voor strikt aan bebou-

wing gebonden soorten als huismus en vleermuizen. Vanwege mogelijke ver-

blijfplaatsen van deze streng beschermde soorten moet er daarom altijd in het 

geval van sloop nader onderzoek naar het voorkomen van deze soorten plaats-

vinden. 
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De navolgende tabel geeft de effectbeoordeling op natuur weer 

 

Tabel: Effectbeoordeling natuur 

Criterium Verzuring en 

vermesting  

 

Verdroging   Licht  

(Glastuinbouw)  

Optische 

verstoring 

(Recreatie)   

Fysieke 

aantasting  

EHS en overige natuurgebieden - 0 0/- 0 0 

Flora- en Faunawetsoorten 0/- 0/- 0/- 0 0/- 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

4 . 1 . 4   

M a a t r e g e l e n  

V e r z u r i n g  en  v e r m es t i n g   

Ten aanzien van verzuring en vermesting kunnen voorwaarden worden gesteld 

aan de veehouderij. Het gebruik van bepaalde stalsystemen kan bijdragen aan 

de verlaging van de uitstoot van ammoniak en nutriënten (luchtwassers en der-

gelijke). Wanneer de toepassing hiervan verplicht wordt, kan verzuring en 

vermesting worden verminderd.  

 

S l o o p  v a n  g e b o u w en  

Bij de sloop van gebouwen moet, op grond van de Ffw, voor de sloop onder-

zoek worden uitgevoerd naar verblijfplaatsen van vleermuizen en nestplaatsen 

van volgens in het te slopen gebouw. Wanneer deze verblijf- en nestplaatsen 

aanwezig zijn moet een zogenoemd mitigatieplan worden opgesteld op basis 

waarvan de Dienst Regelingen (van het Ministerie van Economische Zaken) een 

ontheffing van de Ffw kan verlenen. Op basis hiervan wordt het opnemen van 

aanvullende maatregelen in het bestemmingsplan niet nodig geacht. 

 

V e r w i j d e r en  v an  b o m e n  en  s t r u i k en  

Bij het vergroten van de denkbeeldige vlakken moet sprake zijn van een goede 

landschappelijke inpassing. Behalve in die gebieden waar een open beeld wen-

selijk is, betekent dit dat hier vervangende bomen en struiken worden aange-

legd. Daarbij zijn de milieueffecten als nihil tot gering negatief beoordeeld. 

Het is dan ook niet nodig aanvullende maatregelen in het bestemmingsplan op 

te nemen. 

 

D e m p en  v an  w a t e r g an g e n  

Bij het dempen van watergangen kan worden gewerkt met een gedragscode 

voor amfibieën en vissen. Voor verschillende zwaar beschermde soorten zoals, 

als voorbeeld, bittervoorn, zijn soortenstandaarden opgesteld die bij de werk-

zaamheden overwogen kunnen worden. Hiermee kunnen negatieve effecten 

worden beperkt of voorkomen. Het is dan ook niet nodig aanvullende maatre-

gelen in het bestemmingsplan op te nemen. 

 

T o en a m e  v an  d e  v e r s t o r i n g s z o n e  

Wanneer de denkbeeldige vlakken in het besloten gebied in de directe omge-

ving van kleine bossen liggen, kunnen negatieve effecten op verblijfplaatsen 
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van zoogdieren of nestplaatsen van roofvogels worden beperkt, door de vergro-

ting in een andere richting te laten plaatsvinden. Ook kunnen de effecten wor-

den beperkt of voorkomen door brede afschermde zone met bomen en struiken 

tussen het vlak en de verblijfplaats aan te brengen. 

 

Wanneer de denkbeeldige vlakken in de directe omgeving van grote waterlo-

pen liggen kunnen negatieve effecten op vleermuizen (door verstoring door 

licht) worden voorkomen door het vlak zo in te richten dat de lichthinder bo-

ven de watergangen wordt voorkomen of beperkt. Ook kan de lichtuitstoot uit 

kassen worden verminderd door zij- en bovenafscherming. 

 

De milieueffecten vanwege de toename van de verstoringszone zijn als nihil 

tot licht negatief beoordeeld. Op basis daarvan wordt het opnemen van aan-

vullende maatregelen in het bestemmingsplan niet nodig geacht. 

4 . 1 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk 

worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlij-

nen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de 

milieueffecten op de natuur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een 

beoordeling op hoofdlijnen is in beginsel voldoende informatie beschikbaar. 

 

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat uit de omschrijving van de milieueffec-

ten van het concept ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft de toename 

van de ammoniakdepositie blijkt dat effecten (van een toename) van de am-

moniakemissie over grote afstand nog zijn waar te nemen. Dit betekent dat 

deze effecten door activiteiten op grond van andere plannen en projecten bui-

ten het bestemmingsplangebied, zoals bestemmingsplannen voor het landelijk 

gebied van andere gemeenten in de omgeving, versterkt of verzwakt kunnen 

worden. Vaak zullen dergelijke bestemmingsplannen overeenkomstige ontwik-

kelingsmogelijkheden voor de agrarische bedrijfstak bieden als het bestem-

mingsplan Buitengebied 2016 van de gemeente Noordwijkerhout. Hierdoor is er 

in beginsel in de betreffende bestemmingsplannen waarschijnlijk ook een toe-

name van de ammoniakemissie mogelijk. De effecten van het concept ont-

werpbestemmingsplan voor wat betreft de toename van de ammoniakdepositie 

zullen door de activiteiten op grond van deze bestemmingsplannen waarschijn-

lijk dan ook versterkt worden en niet verzwakt. 

 

In het concept ontwerpbestemmingsplan is er sprake van een toename van de 

ammoniakdepositie in het bestemmingsplangebied, op basis waarvan het mili-

eueffect van het concept ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft de toe-

name van de ammoniakdepositie als negatief is beoordeeld. Nu wordt dit ef-

fect door de ammoniakemissie van andere activiteiten op grond van de be-

stemmingsplannen voor het landelijk gebied van andere gemeenten mogelijk 
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versterkt, maar voor de beoordeling van het effect maakt dit niet of nauwe-

lijks verschil: er blijft sprake van een toename die als negatief wordt beoor-

deeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat er in het concept ontwerpbestem-

mingsplan ook sprake is van een “significant negatief effect” op Natura 2000- 

gebieden door de toename van de ammoniakemissie in het bestemmings-

plangebied op basis waarvan het milieueffect van het concept ontwerpbe-

stemmingsplan voor wat betreft de ammoniakdepositie in Natura 2000-

gebieden als negatief is beoordeeld. Dit betekent dat het concept ontwerpbe-

stemmingsplan in strijd is met de Nbw 1998 en dan ook niet zo kan worden 

vastgesteld. 

4 . 2   

L a n d s c h a p  

4 . 2 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

Op basis van de abiotische, biotische en antropogene patronen zijn binnen de 

begrenzing van het plangebied twee kenmerkende landschapstypen
6
 te onder-

scheiden: 

- Het bollenlandschap. 

- Het duinlandschap. 

 

Het plangebied bestaat voornamelijk uit het landschapstype “bollenlandschap” 

(zie figuur 1). Uitsluitend in het noorden van het plangebied is sprake van een 

smalle strook “duinlandschap”. 

 

   
F i g u u r  1 .  ( l i n k s )  U i t s n e d e  u i t  d e  k a a r t  “ l a a g  v a n  c u l t u u r -  

e n  n a t u u r l a n d s c h a p p e n ”  ( k w a l i t e i t s k a a r t  p r o v i n c i e  Z u i d -

H o l l a n d )  

 

F i g u u r  2 .  ( r e c h t s )  U i t s n e d e  u i t  d e  k a a r t  “ l a a g  v a n  d e  o n -

d e r g r o n d ”  ( k w a l i t e i t s k a a r t  p r o v i n c i e  Z u i d - H o l l a n d )  

 

                                                   

 
6  Visie Ruimte en Mobiliteit, provincie Zuid-Holland (2010). 
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H e t  b o l l e n l an d s c h ap  

De ondergrond van het bollenlandschap (rode kleurvlak op figuur 1) bestaat 

overwegend uit een strandwallen- en strandvlaktenlandschap. Op figuur 2 zijn 

de strandwallen aangegeven met een donkeroranje arcering en het strandvlak-

tenlandschap (of zeezandafzetting) met een lichtgeel kleurvlak. In het zuiden 

zijn met een blauw kleurvlak de uitlopers te zien van een ondergrond bestaan-

de uit jonge zeeklei. 

 

De strandwallen zijn hoger gelegen, droge en zandige stroken, van elkaar ge-

scheiden door lager gelegen, natte en venige strandvlakten. De strandwallen 

en –vlakten zijn parallel aan de kust gelegen. Van oudsher vestigden de men-

sen zich op de randen van de hogere gronden (strandwallen) en begonnen van-

af deze gronden het aangrenzende lage gebied te ontginnen (strandvlakten). 

De zuidelijk gelegen kleigronden zijn voedselrijke en draagkrachtige gronden 

en zijn vermengd met de veenondergrond van de strandvlakten. De opeenvol-

ging van strandwallen- en strandvlakten is indicatief weergegeven in de visie 

voor de Hogeveensepolder
7
 (zie figuur 3). 

 
F i g u u r  3 .  P r o f i e l w e e r g a v e  v a n  d e  l a n d s c h a p s o p b o u w   

( B r o n :  l a n d s c h a p v i s i e  H o g e v e e n s e p o l d e r )  

 

Door het vergraven van oude duinen en strandwallen en de aanleg van een 

fijnmazig vaartenstelsel is het bollenlandschap ontstaan. Hiermee is het ken-

merkende reliëf van de parallel lopende strandwallen- en -vlakten grotendeels 

genivelleerd. Kernkwaliteiten van het bollenlandschap zijn: 

- kleurrijke bollenvelden (seizoensgebonden); 

- een grote openheid van de bollenvelden; 

                                                   

 
7  Landschapsvisie Hogeveensepolder, gemeente Noordwijkerhout (2014). 
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- strakke, geordende verkavelingspatronen; 

- een fijnmazig stelsel van sloten en weteringen; 

- contrast tussen lage en open strandvlakten en de (beboste) binnen duin-

rand; 

- oorspronkelijke bebouwing (geestdorpen) op de hogere strandwallen, 

en; 

- (resten van) landgoederen en oude duinen. 

 

P r o v i n c i a a l  e n  g em e en t e l i j k  b e l e i d  

De kwaliteit en herkenbaarheid van het bollenlandschap komen steeds verder 

onder druk te staan. Dit komt door intensivering van de bollenteelt (met toe-

nemende bedrijfsbebouwing) en een toenemende verstedelijking van het ge-

bied. Het zicht op de bollenvelden neemt hierdoor af. Het gebied raakt verder 

versnipperd, waardoor de samenhangende ruimtelijke structuur minder her-

kenbaar wordt. De opgave is dan ook om ontwikkelingen te laten bijdragen aan 

een versterking van de landschappelijke structuur. Richtpunten hierbij zijn: 

- Versterken van de hoofdstructuur van strandwal en strandvlakte: ont-

wikkelingen dienen bij te dragen aan het contrast tussen de open en nog 

gave strandvlakten en de voor de bollenteelt in cultuur genomen (afge-

zande) oude duinen en strandwallen met bebouwing. 

- Verdichting vindt plaats in reeds bestaande verdichte zones. 

- Ontwikkelingen dragen bij aan behoud en versterking van het zicht op 

de bollenvelden en de aantrekkelijkheid van het bollenlandschap. Te-

gengaan van verdere verrommeling. 

- Verbeteren van de totale waterhuishouding en verkaveling. 

 

H e t  d u i n l an d s ch a p  

De ondergrond van het duinlandschap (gele kleurvlak op figuur 1) bestaat uit-

sluitend uit kustduinen. Deze zijn met een gele arcering aangegeven op fi-

guur 2. Dit landschapstype is ontstaan door de werking van de zee en de wind 

en heeft hierdoor een zeer dynamisch karakter. Het is een reliëfrijk en over-

wegend niet gecultiveerd zandlandschap van strand en jonge duinen, met een 

hoge natuur- en recreatiewaarde. Natuurlijke processen zijn duidelijk zicht-

baar in de vorm van verstuiving, vernatting en bosvorming. De grote natuurlij-

ke dynamiek en uitersten in omstandigheden (droog en heet, nat en koud of 

van zout naar zoet), maakt de duinen ecologisch zeer waardevol. Het gebied 

wordt afgewisseld door grote en kleine badplaatsen en havens. Daarnaast is 

het van belang voor de waterveiligheid en drinkwatervoorziening. 

Kernkwaliteiten voor het duinlandschap zijn: 

- een grote diversiteit aan reliëf; 

- contrastrijke overgangen richting het bollenlandschap, en; 

- een afwisseling in matig tot zeer open gebieden. 

 

P r o v i n c i a a l  e n  g em e en t e l i j k  b e l e i d  

Het uitgangspunt voor ontwikkelingen is het bijdragen aan of versterken van de 

bijzondere landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de duinen. 
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H i s t o r i s ch e  a c h t e r g r o n d  

De afwisselende reeks van strandwallen en strandvlakten is van grote invloed 

geweest op de landschappelijke structuur en ontstaan van de geestdorpen. Dit 

zijn kleine ovale complexen van bouwlanden met daaromheen boerderijen ge-

situeerd. De wegen over de strandwallen vormden belangrijke occupatieassen 

voor de nederzettingen en ontginningen van de aanliggende zandgronden. Ak-

kers (de ‘geesten’) werden op de flanken van de strandwallen aangelegd. De 

strandvlakten waren voor bouwland niet geschikt en werden gebruikt als hooi- 

of grasland. 

 

Eind 16
e
 eeuw bracht de Leidse botanicus Clusius de eerste tulpen naar Leiden 

en naar de zandige duingrond als vruchtbare bodem daarvoor. Vanaf 1700 ver-

kozen steeds meer Noordwijkers de kruiden- en bollenteelt boven het zware 

zeemansbestaan. In de 19
e
 eeuw overvleugelde de bollenteelt de kruidenteelt.  

 

  

  
F i g u u r  4 .  H i s t o r i s c h e  k a a r t e n :  1 8 5 0  ( l i n k s b o v e n ) / 1 9 4 9  

( r e c h t s b o v e n ) / 1 9 6 9  ( l i n k s o n d e r ) / 1 9 9 3  ( r e c h t s o n d e r )  

 

Op de kaart van 1850 is het patroon van hoge en lage gronden, parallel aan de 

kustlijn, duidelijk zichtbaar. Tussen de hogere strandwallen zijn de strandvlak-

ten ontgonnen ten behoeve van de bollenteelt, zoals in Het Langeveld. De pol-

ders kennen een grillige verkaveling. Bij het ontginnen van de strandvlakten 

stuitte men op natuurlijke obstakels als geulen, kreken en stroomwallen waar-

door dit onregelmatige verkavelingspatroon ontstond.  
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Geleidelijk aan werden de gronden verder ontgonnen en afgegraven ten be-

hoeve van de bloemencultuur, zoals te zien is aan de aanleg van de Ooster-

duinse sloten op de kaart van 1949. Hiermee is het onderscheid tussen de 

strandwallen en –vlakten sterk genivelleerd. De onregelmatige ververkaveling 

heeft daarbij plaats gemaakt voor een geordend systeem van sloten en wete-

ringen. Daarbij hebben de kavels een ruimere maat gekregen.  

 

Naast het vervlakken van het landschap heeft de bebouwing zich niet beperkt 

tot een positie hoger op de strandwallen. In het strandvlaktenlandschap is 

steeds meer bebouwing komen te liggen, waarbij tot op heden nog steeds 

sprake is van schaalvergrotingen. Naast de intensivering in de teelt van bloem-

bollen heeft de ontwikkeling van recreatie zich in de 20
e
 eeuw sterk doorge-

zet. Dit is met name te zien aan de bungalowparken en campings. 

 

Het vervlakken van het landschap en het sterker verspreiden van de bebouwing 

heeft geresulteerd in één herkenbaar landschapstype in het buitengebied: het 

bollenlandschap. Dit landschapstype staat voornamelijk in het teken van de 

bollenteelt en is herkenbaar aan de openheid en de strakke en geordende ver-

kaveling. Er komen beperkt groenstructuren voor, waardoor er sprake is van 

een contrastrijke overgang richting het beboste en reliëfrijke duinlandschap. 

 

Landschappelijke deelgebieden 

Hoewel er overwegend sprake is van het landschapstype “bollenlandschap” 

zijn er binnen het plangebied zes deelgebieden te onderscheiden: 

- Zilkerpolder (1A-noord). 

- Zilkerpolder (1B-zuid). 

- Hogeveensepolder (2). 

- Zwetterpolder (3A-noord). 

- Zwetterpolder (3B-zuid). 

- Noordzijderpolder (4). 

- Oosterduin (5). 

- Sasbergen (6-duinlandschap). 
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Deelgebied 1 Zilkerpolder 

 

De polder bestaat uit twee delen doordat het noordelijke (1A) en het zuidelij-

ke (1B) deel van elkaar gescheiden worden door de kern De Zilk. De inrichting 

en uitstraling van beide delen is vergelijkbaar. In het midden van het gebied is 

een strandwal gelegen. Vanaf deze strandwal zijn de lager gelegen strandvlak-

ten (de open polders) in gebruik genomen. In het huidige landschap is dit goed 

te zien aan de loop van de Zilkerduinweg, die richting het zuiden overgaat in 

de Zilkerbinnenweg. Rondom de weg is een veelheid aan bebouwing gelegen, 

met aan de voorkant van het erf een overwegend groene uitstraling. Door de 

beperkte afstanden tussen de N206, de Zilkerduinweg/Zilkerbinnenweg en de 

Leidse Vaart is er sprake van een kleinschalige openheid. Deze staat onder 

druk door de steeds groter wordende bebouwing op de strandwal, die zich 

richting het open bollenlandschap beweegt. 

 

Deelgebied 2 Hogeveensepolder 

 



 

 

 

  
850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015 
 

67 

De openheid staat onder druk door verrommeling van schuren, glas in het mid-

den van het gebied en het dichtslibben van de randen met bebouwing. De be-

bouwing zet zichtlijnen naar het open bollenveld verder dicht. Dit speelt met 

name aan de Herenweg. De Leidsevaart ondervindt met name last van de ver-

keersdruk. In het gebied is behoefte aan een goede waterhuishouding en af-

voercapaciteit van de sloten. Daarnaast is er behoefte aan een betere verkave-

ling vanwege scheve en onbruikbare hoeken. 

 

Deelgebied 3 Zwetterpolder 

 

Tussen de gebieden 3A en 3B is het bedrijventerrein Gravendam gelegen waar-

door de gebieden niet meer aaneengesloten zijn. In beide delen is de openheid 

sterk versnipperd en is er sprake van een afwisseling in verkavelingspatronen 

en situering van bebouwing en beplanting. Met name het zuidelijke deel heeft 

een groenere uitstraling doordat er sprake is van enkele boscomplexen en het 

gebied overgaat in het bosgebied op de hoger gelegen stuwwal (Leeuwen-

horst). 
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Deelgebied 4 Noordzijderpolder 

 

Net zoals in de Hogeveensepolder staat de openheid van deze polder onder 

druk door verrommeling van schuren, glas in het midden van het gebied en het 

dichtslibben van de randen met bebouwing. Naast intensivering van bebouwing 

ten behoeve van de bollenteelt is hier sprake van recreatieve functies, zoals 

campings en bungalowparken. 

 

Deelgebied 5 Oosterduin 

 

In dit gebied is het water duidelijk aanwezig als structuurdrager. Centraal ge-

legen is de hoofdwatergang Oosterduinse Sloten. Haaks op de hoofdwatergang 

zijn sloten gelegen die telkens dezelfde onderlinge afstand hebben. Hierdoor is 

een sterk geometrisch gebied ontstaan met kavels van een vergelijkbare om-

vang. De bebouwing is gelegen aan de Oosterduinen en de Boekhorsterweg. 

Plaatselijk staat de karakteristieke openheid door de bebouwing onder druk. 

Met name in het zuidelijke deel is sprake van veel bedrijfsmatige bebouwing 

(kassen), waardoor de openheid afneemt en het zicht op het gebied verloren 

gaat. 
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Deelgebied 6 Sasbergen 

 

Dit gebied bestaat uit het duinlandschap. Het heeft een hoge landschappelijke, 

ecologische en recreatieve betekenis. Bebouwing komt hier niet voor. 

 

A u to n o m e  o n t w i kk e l i n g  

Het op grote schaal wijzigen van het landschap wordt niet verwacht. De auto-

nome ontwikkeling is dan ook overeenkomstig de bestaande situatie. 

4 . 2 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er   

Het concept ontwerpbestemmingsplan is wat betreft het landschap op basis 

van de volgende kenmerken beoordeeld: 

- Effecten op de structuur van het landschap, en; 

- Effecten op andere landschapswaarden, bepaald op basis van gebiedska-

rakteristieken. 

 

De milieueffecten worden per deelgebied toegelicht (voor een beschrijving van 

de deelgebieden zie paragraaf 1.1). 

 

Deelgebied 1A Zilkerpolder-Noord 

Ten noorden van de kern De Zilk is sprake van een groot aantal bollenteeltbe-

drijven en bedrijven die aan de bollenteelt verbonden zijn (zoals een groot-

handel). De agrarische bedrijven kunnen aanzienlijk uitbreiden in het klein-

schalige en open bollengebied (strandvlaktelandschap). Door de dichtheid aan 

bebouwing aan de Zilkerduinweg is de enige uitbreidingsmogelijkheid richting 

het open landschap. Met name in het midden van het plangebied liggen nog 

enkele grote bouwvlakken die tot ver de polder insteken. 

 

De openheid is zeer kleinschalig vanwege de geringe diepte die de percelen 

hebben. Nieuwe (grootschalige) bebouwing heeft dan ook direct invloed op de 
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beleving van de openheid. De openheid neemt af en de bebouwing wordt 

beeldbepalender. Daarnaast blokkeert nieuwe bebouwing mogelijk zichtlijnen 

richting het open landschap vanaf de Zilkerduinweg. Het gewenste contrast 

tussen het besloten karakter van de strandwallen (met bebouwing en beplan-

ting) en het open karakter van de strandvlakten staat onder grote druk. 

  

 

 

Het totale effect op deelgebied 1A wordt als negatief tot zeer negatief beoor-

deeld. 

 

Deelgebied 1B Zilkerpolder-Zuid 

Net zoals in het deelgebied Zilkerpolder-Noord is hier sprake van een groot 

aantal bollenteeltbedrijven en druk op de kleinschalige openheid. Echter, in 

dit deelgebied zijn de bedrijven (en uitbreidingsmogelijkheden) dichter op de 

Zilverbinnenweg gelegen, waardoor de openheid richting de N206 (west) en de 

Leidse Vaart (oost) minder onder druk staat.  

 

Daarbij is in dit gebied een veehouderijbedrijf gelegen met aanliggende waar-

devolle graslanden. De waardevolle graslanden bewaren de weidsheid en 

openheid van het gebied. De hoeveelheid aan bollenteeltbedrijven aan de Zil-

verbinnenweg hebben een grote invloed op de beeldkwaliteit van het bebou-

wingslint. Grootschalige bebouwing wordt beeldbepalend en doorzichten rich-

ting het omringende open bollenlandschap nemen af. 
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Het totale effect op deelgebied 1B wordt als negatief beoordeeld. 

 

Deelgebied 2 Hogeveensepolder 

In dit deelgebied is de openheid beeldbepalender en weidser in vergelijking 

met deelgebied 1. De omvang van deze openheid staat dan ook iets minder on-

der druk. Echter, aan de randen van de polder is sprake van een grote hoe-

veelheid bebouwing met een geringe onderlinge afstand. Met de uitbreidings-

mogelijkheden van met name de bollenteeltbedrijven, zullen deze randen ver-

der verdichten. Dit geldt ook voor een gebiedje midden in polder (blauwe 

cirkel) waar veel nu nog grotendeels onbenutte bouwvlakken liggen. Door het 

benutten van de bouwmogelijkheden raakt de openheid geïsoleerd en is deze 

beperkt zichtbaar en beleefbaar. 
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Het totale effect op deelgebied 2 wordt als negatief beoordeeld. 

 

Deelgebied 3A Zwetterpolder-Noord 

Het deelgebied staat sterk onder invloed van (agrarische) bedrijvigheid. Het is 

een sterk versnipperd gebied waardoor openheid zeer lokaal is en er geen 

sprake is van een contrast tussen een besloten strandwal en een open strand-

vlakte. De uitbreidingsmogelijkheden passen bij de identiteit van het gebied 

waarbij bedrijvigheid de boventoon voert. Pleksgewijs kunnen ontwikkelingen 

ten koste gaan van lokale landschapswaarden zoals doorzichten en kleinschali-

ge openheid die rust en ruimte bieden. Dit verdient aandacht. 

 

 

 

Het totale effect op deelgebied 3A wordt als neutraal beoordeeld. 

 

Deelgebied 3B Zwetterpolder-Zuid 

In dit deelgebied is tevens sprake van een grote mate aan (agrarische) bedrij-

vigheid. Deze is echter sterker geordend waardoor er sprake is van openheid 
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tussen de bebouwingslinten. In het midden van het deelgebied is één veehou-

derijbedrijf gelegen, met daaromheen waardevolle graslanden. De graslanden 

geven samen met de boscomplexen een groene en rustige uitstraling aan het 

gebied. De bollenteeltbedrijven hebben, met name midden in het gebied aan-

zienlijke uitbreidingsmogelijkheden in het open landschap. De openheid staat 

hier dan ook onder druk van mogelijke grootschalige bebouwing. De bebouwing 

is echter wel geconcentreerd in een beperkt deel van het gebied.  

 

 

 

Het totale effect op deelgebied 3B wordt als licht negatief beoordeeld. 

 

Deelgebied 4 Noordzijderpolder 

De bebouwing is overwegend aan het Westeinde gelegen. Aan weerszijden van 

deze weg is sprake van een open landschap. Doordat er sprake is van veel be-

bouwing en een tekort aan landschapselementen, is deze bebouwing zeer 

beeldbepalend. De geringe uitbreidingsmogelijkheden die resteren, versterken 

dit beeld in geringe mate, aangezien de bebouwing in de huidige situatie al 

beeldbepalend is.  
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Het totale effect op deelgebied 4 wordt als neutraal beoordeeld. 

 

Deelgebied 5 Oosterduin 

Het zwaartepunt van de uitbreidingsmogelijkheden is gelegen ten zuidoosten 

van het Oosterduinse Meer. In de huidige situatie is hier reeds sprake van 

grootschalige bebouwing die beeldbepalend is. Ter hoogte van de plas is de 

bebouwing ondergeschikt aan de landschapskwaliteiten van openheid en het 

duidelijke en zichtbare verkavelingspatroon. De kavels worden gescheiden 

door brede watergangen en hebben allemaal nagenoeg dezelfde maat. Dit 

geeft een eenduidig beeld, waardoor er sprake is van rust en ruimte. Vanaf het 

zuiden is er echter sprake van een grote druk op deze kwaliteit, aangezien hier 

nog aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn, met name ter hoog-

te van de plas. 

 

In het midden en noordelijke deel van het gebied is sprake van relatief weinig 

bebouwing (zeker vergeleken met het zuidelijke deel). De landschapskwalitei-

ten zijn hier leidend. De uitbreidingsmogelijkheden zijn gering, waardoor deze 

minimaal onder druk staan. 
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Het totale effect op deelgebied 5 wordt als negatief beoordeeld. 

 

Deelgebied 6 Sasbergen 

Bebouwing komt in dit deelgebied niet of nauwelijks voor. Er is geen sprake 

van (agrarische) bedrijvigheid, waardoor uitbreidingsmogelijkheden geen ef-

fect hebben op landschapswaarden of de structuur van het landschap. 

 

Het totale effect op deelgebied 6 wordt als neutraal beoordeeld. 
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4 . 2 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de navolgende tabel wordt per landschappelijk deelgebied de beoordeling 

van de effecten van de uitbreidingsmogelijkheden op het landschap weergege-

ven. 

 

Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

 

Landschappelijk deelgebied 

 

Effecten op het landschap 

 

Deelgebied 1A – Zilkerpolder-Noord 

 

-/-- 

 

Deelgebied 1B – Zilkerpolder-Zuid 

 

- 

 

Deelgebied 2 - Hogeveensepolder 

 

- 

 

Deelgebied 3A – Zwetterpolder 1A 

 

0 

 

Deelgebied 3B – Zwetterpolder 1B 

 

0/- 

 

Deelgebied 4 – Noordzijderpolder 

 

0 

 

Deelgebied 5 – Oosterduin 

 

- 

 

Deelgebied 6 – Sasbergen 

 

0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (o),  

positief (+), zeer positief ++) ten opzichte van de referentiesituatie 

 

Tabel: Samengevat overzicht beoordeling effecten 

 concept ontwerp 

 Effecten op de structuur van het 

landschap 

- 

 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0),  

positief (+), zeer positief (++) 

4 . 2 . 4   

M a a t r e g e l e n  

In algemene zin hebben uitbreidingen en schaalvergrotingen van (agrarische) 

bedrijven een negatief effect op de landschapswaarden (zoals openheid). Bij 

het vergroten van (agrarische) bedrijven kunnen echter eisen gesteld worden 

aan de landschappelijke inpassing van het erf of aan de situering van bebou-

wing. Daarmee wordt de schaalvergroting beter ingepast en wordt het negatie-

ve effect verzwakt. Voor uitbreidingen die via een afwijking of wijziging wor-

den toegestaan in het bestemmingsplan, zijn hiertoe de nodige voorwaarden 

opgenomen in het bestemmingsplan. Om de effecten op landschap verder in te 

perken, zouden aanvullende maatregelen opgenomen moeten worden in het 

bestemmingsplan.  
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Hierbij valt te denken aan: 

- Het verkleinen van nu nog (grotendeels) lege bouwvlakken die ver het 

open gebied in liggen. 

- Het opnemen van voorwaarden ten aanzien van de landschappelijke in-

passing voor bouwmogelijkheden die bij recht zijn toegestaan. 

 

Met deze maatregelen is plaatselijk een sterke kwaliteitswinst van de land-

schapswaarden te behalen.  

4 . 2 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft het landschap geen leemten in kennis vastgesteld. Voor een 

beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 3   

C u l t u u r h i s t o r i e  

4 . 3 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

Naast de landschapswaarden is er sprake van cultuurhistorische waarden in het 

buitengebied van Noordwijkerhout. Deze hebben een sterke overlap met de 

landschapswaarden. Het vlakke en open karakter met weinig opgaande beplan-

ting en de herkenbare verkaveling zijn cultuurhistorisch waardevol en dienen 

behouden dan wel beschermd te worden.  
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De provincie Zuid-Holland richt zich op het beschermen van waardevol cultuur-

landschap. In het buitengebied van Noordwijkerhout is een deel van het gebied 

aangewezen als Cultureel Erfgoed topgebied (zie bovenstaande figuur). Deze 

gebieden zijn te beschouwen als iconen van de Hollandse ruimte en identiteit. 

Voor topgebieden streeft de provincie naar behoud en versterking van het ka-

rakter door handhaving van de structuur. 

 

Het behoud en beschermen van dit cultuurlandschap overstijgt het gemeente-

lijke niveau. Binnen het buitengebied van Noordwijkerhout is verder sprake 

van cultuurhistorische waardevolle gebieden en elementen op een lager 

schaalniveau. Dit zijn: 

- Het landgoed Leeuwenhorst en het omringende landgoedbiotoop (hoge 

waardering). 

- De relatie van nederzetting en landschap in de Zilkerpolder (hoge waar-

dering). 

- Nederzettingen met een hoge en redelijk hoge waardering. 

- Diverse Rijksmonumenten. 

- Hogeveense en Lageveense molens met molenbiotoop. 

 

De onderstaande kaart geeft de diverse gebieden en objecten weer
8
 

In het plangebied komen naast Rijksmonumenten ook gemeentelijke monu-

menten voor. Aan de Gooweg zijn bouwwerken (postamenten) aangeduid als 

‘cultuurhistorisch waardevolle bebouwing’, gelet op de beeldbepalende func-

tie. 

 

                                                   

 
8  Cultuurhistorische atlas, provincie Zuid-Holland. http://geo.zuid-holland.nl/geo-

loket/html/atlas.html?atlas=chs. 
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4 . 3 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Per deelgebied wordt gekeken naar de aanwezige cultuurhistorisch waardevol-

le gebieden en objecten, zodat de effecten voor de cultuurhistorie in het ge-

bied beoordeeld kunnen worden. 

 

Deelgebied 1 Zilkerpolder 

 

In het midden van het gebied is een strandwal gelegen. Vanaf deze strandwal 

zijn de lager gelegen strandvlakten (de open polders) in gebruik genomen. De-

ze overgang van de nederzetting (het zandnederzettingslint) heeft vanwege 

zijn redelijk gave bebouwing en structuur die nog intact is een hoge cultuurhis-

torische waardering. Op en in de nabijheid van de strandwal zijn de meeste 

potentiële ontwikkelingen te verwachten, die invloed uitoefenen op de over-

gang tussen nederzetting en landschap. 

 

Het totale effect op deelgebied 1 wordt als zeer negatief beoordeeld. 

 

Deelgebied 2 Hogeveensepolder 
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Aan de Leidse Vaart zijn twee cultuurhistorisch waardevolle objecten gelegen: 

de Hoogeveense molen en de Lageveense molen. De molenbiotopen rijken tot 

in het deelgebied van de Hogeveensepolder. Hiertoe is in het bestemmingsplan 

een beschermingsregeling opgenomen. De bedrijven die binnen deze molenbio-

topen gelegen zijn oefenen een grote invloed uit op de cultuurhistorische 

waarde van de molen. Op het niveau van het gehele deelgebied is de invloed 

op de cultuurhistorische waarden echter gering. 

 

Het totale effect op deelgebied 2 wordt als neutraal beoordeeld. 

 

Deelgebied 3 Zwetterpolder 

 

In het zuidelijke deel van dit gebied (3B) is een deel van het landgoed Leeu-

wenhorst gelegen met bijbehorende landgoedbiotoop. Voor de landgoederen 

geldt een zeer hoge waardering, waarbij met name aandacht uitgaat naar de 

basisstructuur en zichtlijnen. Een groot deel van het gebied met potentiële 

uitbreidingsmogelijkheden is binnen de landgoedbiotoop gelegen.   

 

Het totale effect op deelgebied 3 wordt als negatief beoordeeld. 
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Deelgebied 4 Noordzijderpolder 

 

Net zoals voor deelgebied 3 het geval is, is hier sprake van hoge cultuurhistori-

sche waarden van het landgoed Leeuwenhorst met bijbehorende landgoedbio-

toop. Grotendeels is het gehele landgoed in dit deelgebied gelegen en dient er 

grote aandacht uit te gaan naar de basisstructuur en zichtlijnen. Echter, het 

zwaartepunt met de potentiële ontwikkellocaties zijn echter ten noorden van 

het landgoed gelegen, buiten de landgoedbiotoop. 

 

Het totale effect op deelgebied 4 wordt als negatief beoordeeld. 

 

Deelgebied 5 Oosterduin 

 

In dit deelgebied is geen sprake van invloed op de cultuurhistorische waarden. 

Het totale effect op deelgebied 5 wordt als neutraal beoordeeld. 
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Deelgebied 6 Sasbergen 

 

In dit deelgebied is geen sprake van invloed op de cultuurhistorische waarden. 

Het totale effect op deelgebied 6 wordt als neutraal beoordeeld. 

4 . 3 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de navolgende tabel wordt per landschappelijk deelgebied de beoordeling 

van de effecten van de uitbreidingsmogelijkheden op de cultuurhistorische 

waarde weergegeven. 

 

Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

Landschappelijk deelgebied Effecten op cultuurhistorische waarden 

Deelgebied 1 – Zilkerpolder -- 

Deelgebied 2 - Hogeveensepolder 0 

Deelgebied 3 – Zwetterpolder - 

Deelgebied 4 – Noordzijderpolder - 

Deelgebied 5 – Oosterduin 0 

Deelgebied 6 – Sasbergen 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (o), positief (+),  

zeer positief (++) ten opzichte van de referentiesituatie 

 
Tabel: Samengevat overzicht beoordeling effecten 

 Concept ontwerp 

 Effecten op de cultuurhistorische waarde o/- 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer 

positief (++) 
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4 . 3 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Bij de wijzigingsbevoegdheid voor de vergroting van (agrarische) bedrijven, 

kunnen eisen gesteld worden aan de landschappelijke inpassing. Daarbij dienen 

ook cultuurhistorische waarden te worden gerespecteerd en waar mogelijk 

versterkt. Bij de materiaalkeuze van bebouwing en bij de inrichting van het 

bedrijfserf zou moeten worden aangesloten bij de historische karakteristieken 

van het betreffende landschap. Daarmee worden storende contrasten binnen 

een gebied voorkomen. Dit is echter niet iets dat wordt geregeld in het be-

stemmingsplan, maar zou verankerd moeten worden in het welstandbeleid. 

4 . 3 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft de cultuurhistorie geen leemten in kennis vastgesteld. Voor 

een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 4   

A r c h e o l o g i e  

4 . 4 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

Op grond van de nota Archeologie en bijbehorende Archeologische beleidskaart 

heeft  het plangebied een archeologische verwachtingswaarde voor diverse ge-

omorfologische eenheden:   

- Strandwal, al dan niet met duinen: hoge verwachtingswaarde (rood op de 

kaart). 

- Deels afgegraven strandwal, kalkloze top: middelmatige verwachtings-

waarde (geel op de kaart). 

- Deels afgegraven strandwal, kalkrijke top: middelmatige verwachtings-

waarde (licht geel op de kaart). 

- Ingesloten strandvlakte, afgedekt met kwelderafzettingen, Hollandveen 

en verstoven duinzand: lage verwachtingswaarde (blauw op de kaart). 

- Ingesloten strandvlakte. mogelijke duin- en strandwalresten: lage ver-

wachtingswaarde (donkergroen op de kaart). 

- Omgespoten gronden of vlakte van getijafzetting: lage verwachtingswaar-

de (lichtgroen op de kaart). 
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4 . 4 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Per deelgebied wordt gekeken naar de archeologische verwachtingswaarde
9
, 

zodat de effecten voor de archeologie in het gebied beoordeeld kunnen wor-

den. 

 

Over het algemeen geldt een hoge en middelmatige verwachtingswaarde voor 

de (deels afgegraven) strandwallen en een lage verwachtingswaarde voor de 

strandvlakten (voor een beschrijving van de strandwallen en strandvlakten, zie 

paragraaf landschap). 

 

  

                                                   

 
9  Archeologische beleidskaart, gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (2007). 
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Deelgebied 1 Zilkerpolder 

 

In het midden van het gebied is een strandwal gelegen. Vanaf deze strandwal 

zijn de lager gelegen strandvlakten (de open polders) in gebruik genomen. 

Rondom de strandwal is een veelheid aan bebouwing gelegen. Op en in de na-

bijheid van de strandwal zijn dan ook de meeste potentiële ontwikkelingen te 

verwachten, waarbij sprake is van een middelmatige tot hoge trefkans van ar-

cheologische waarden.  

 

Het nadelige effect op de archeologie wordt als hoog ingeschat. 

 

Deelgebied 2 Hogeveensepolder 

 

Het gebied heeft overwegend een lage verwachtingswaarde. Echter de poten-

tiële ontwikkellocatie zijn overwegend aan de randen van de open polder ge-

legen. Voor de locatie aan de Leidsevaart geldt een lage trefkans van archeo-

logische waarden. Echter, aan de westzijde van de polder is sprake van een 

overgang naar een strandwal met een hoge trefkans van archeologische waar-

den. 
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Het nadelige effect op de archeologie wordt als matig tot hoog ingeschat. 

 

Deelgebied 3 Zwetterpolder 

 

Het gebied heeft een matig tot lage verwachtingswaarde. De potentiële ont-

wikkellocatie bevinden zich overwegend in de geomorfologische eenheden met 

een lage verwachtingswaarde. 

 

Het nadelige effect op de archeologie wordt als matig tot laag ingeschat. 

 

Deelgebied 4 Noordzijderpolder 

 

In het gebied is sprake van een grote variatie aan hoge en lage verwachtings-

waarden. In het midden van het gebied, grotendeels overlappend met de bre-

de strandwal is sprake van een middelmatige tot hoge verwachtingswaarde. 

Aan de randen, in de strandvlakten is sprake van een lage verwachtingswaar-

de. Vrijwel alle potentiële ontwikkellocaties bevinden zich in het midden van 

het gebied, waarbij sprake is van een matig tot hoge trefkans. 

 

Het nadelige effect op de archeologie wordt als hoog ingeschat. 

 

  



 

 

 

  
850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015 
 

87 

Deelgebied 5 Oosterduin 

 

In dit deelgebied is overwegend sprake van een middelmatige verwachtings-

waarde. Daarbij zijn ook de potentiële ontwikkellocaties overwegend in het 

gebied gelegen met een middelmatige verwachtingswaarde (met name de 

zuidzijde). 

 

Het nadelige effect op de archeologie wordt als matig ingeschat. 

 

Deelgebied 6 Sasbergen 

 

In dit gebied is vrijwel uitsluitend sprake van een hoge verwachtingswaarde. 

De potentiële ontwikkellocaties zijn echter niet in dit deelgebied gelegen, 

waardoor er geen sprake is van een nadelig effect op de archeologische ver-

wachtingswaarde. 

Het nadelige effect op de archeologie wordt als matig ingeschat. 

4 . 4 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de navolgende tabel wordt per landschappelijk deelgebied de beoordeling 

van de effecten van de uitbreidingsmogelijkheden op de archeologische ver-

wachtingswaarde weergegeven. 
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Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

 

Landschappelijk deelgebied 

 

Effecten op archeologie 

 

Deelgebied 1 – Zilkerpolder 

 

- 

 

Deelgebied 2 - Hogeveensepolder 

 

- / o 

 

Deelgebied 3 – Zwetterpolder 

 

o / + 

 

Deelgebied 4 – Noordzijderpolder 

 

- 

 

Deelgebied 5 – Oosterduin 

 

o 

 

Deelgebied 6 – Sasbergen 

 

o 

Betekenis symbolen: zeer hoog (--), hoog (-), matig (o), laag (+), zeer 

laag (++) ten opzichte van de referentiesituatie 

 

Tabel: Samengevat overzicht beoordeling effecten 

 concept ontwerp 

 Effecten op de archeologische ver-

wachtingswaarde 

o/- 

Betekenis symbolen: zeer hoog (--), hoog (-), matig (0), laag (+), zeer 

laag (++) 

4 . 4 . 4   

M a a t r e g e l e n  

In het buitengebied van Noordwijkerhout is sprake van een matig tot hoog ef-

fect van uitbreidingsmogelijkheden op de archeologie. Dit is te verklaren door-

dat van oudsher de mensen zich vestigden op de hogere strandwallen. Aange-

zien de huidige ontwikkellocaties overwegend op of aan de randen van deze 

strandwallen gelegen zijn, is de trefkans op archeologische waarden aanzien-

lijk. 

Aangezien ook de archeologische verwachtingswaarden door middel van dub-

belbestemmingen in het bestemmingsplan zijn vastgelegd, is bescherming 

daarvan geborgd. Negatieve effecten zijn dan ook niet te verwachten. 

4 . 4 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft de archeologie geen leemten in kennis vastgesteld. Voor 

een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 
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4 . 5   

G e u r h i n d e r  

Het concept ontwerpbestemmingsplan is wat betreft de geur op basis van het 

volgende kenmerk beoordeeld: 

- effecten op geurhinder, bepaald op basis van de toename van de geur-

belasting en -hinder. 

 

G e u r n o r m en  

De Wet geurhinder en veehouderij is sinds 1 januari 2007 van kracht en vormt 

het toetsingskader voor de geurbelasting vanwege dierenverblijven op geurge-

voelige objecten zoals huizen.  

 

De Wet kent twee typen diercategorieën. Dieren met en dieren zonder geu-

remissiefactor. 

 

Voor die diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt 

de waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een 

geurgevoelig object uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht (ou/m
3
). 

Dit geurgevoelig object krijgt een norm toegewezen voor de geurbelasting die 

een veehouderij mag veroorzaken.  

 

De hoogte van de norm is afhankelijk van de locatie. In Nederland wordt on-

derscheid gemaakt tussen concentratiegebieden (I en II) en de rest van Neder-

land. In concentratiegebieden zijn de normen wat betreft geur minder streng 

dan in de gebieden buiten de concentratiegebieden.  

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen situaties binnen en buiten de be-

bouwde kom. In onderstaande tabel zijn de normen weergegeven. 

 

Normen geur 

Locatie binnen bebouwde kom buiten bebouwde kom 

buiten concentratiegebied 2 ouE/m3 8 ouE/m3 

concentratiegebied 3 ouE/m3 14 ouE/m3 
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C o n c e n t r a t i e g e b i e d e n  I  e n  I I  b e h o r e n d e  b i j  d e  a r t i k e l e n  

1 ,  e e r s t e  l i d ,  e n  2 6  v a n  d e  M e s t s t o f f e n w e t  

 

Het buitengebied van Noordwijkerhout ligt buiten de concentratiegebieden.  

 

Voor de diercategorieën zonder geuremissiefactor is de waarde een wettelijk 

vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden. Binnen de be-

bouwde kom dient een minimale afstand te worden aangehouden van 100 m, 

gemeten vanaf de buitenzijde van het geurgevoelig object tot het dichtstbij-

zijnde emissiepunt. Buiten de bebouwde kom dient deze afstand minimaal 

50 m te bedragen.  

 

Indien de gemeente een actief beleid voert ten aanzien van de geurproblema-

tiek, kan van deze normen afgeweken worden. Binnen de bebouwde kom be-

draagt de bandbreedte 0,1 – 8 ouE/m
3
 voor diercategorieën met een geuremis-

siefactor. Buiten de bebouwde kom bedraagt de bandbreedte 2 - 20 ouE/m
3
. 

Voor diercategorieën zonder geuremissiefactor kan de aan te houden afstand 

binnen de bebouwde kom terug gebracht worden tot respectievelijk 50 m bin-

nen en 25 m buiten de bebouwde kom. 

 

De gemeente Noordwijkerhout heeft geen eigen geurverordening. 

4 . 5 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

Binnen het plangebied zijn 2 agrarische veehouderijbedrijven en 2 maneges 

aanwezig. De veehouderijbedrijven zijn grondgebonden. Intensieve veehoude-

rij in de vorm van neventak of hoofdactiviteit is niet aanwezig binnen het 

plangebied.  
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Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij dient rekening gehouden te 

worden met een afstandseis van 100 meter tussen emissiepunten en geurge-

voelige objecten binnen de bebouwde kom en 50 meter tussen emissiepunten 

en geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom. De hiernavolgende af-

beelding geeft een overzicht met de ligging van de veehouderijbedrijven, 

waarbij een contour van 50 m rondom het bouwvlak is weergegeven. 

 

 
V e e h o u d e r i j b e d r i j v e n  m e t  d e  5 0  m  c o n t o u r  

4 . 5 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

De bovenstaande afbeelding geeft een indruk van de geurcontouren rondom de 

agrarische bouwvlakken. Hierbij wordt opgemerkt dat dit een indicatieve con-

tour is. Immers de daadwerkelijke afstand dient gemeten te worden vanaf de 

gevel van de woning en het emissiepunt van de stal. Voor de geurcontour van 

het agrarische bedrijf aan de Zilkerduinweg 36 geldt dat de afstand tussen de 

gevel van de dichtstbijzijnde woning en de emissie van de dichtstbijzijnde stal 

groter is dan 50 meter. Binnen de 50 m contour van het perceel Leeweg 23 en 

Schulpweg 62 zijn geen woningen gelegen. Binnen de 50 m contour van het 

perceel aan de Schulpweg 129 ligt een woning. Hierbij wordt opgemerkt dat 

het veehouderijbedrijf in het voorliggende plan geen uitbreidingsmogelijkhe-

den heeft, en dat het gaat om een bestaande situatie.  

 

O v e r i g e  o n tw i k k e l i n g e n  

Het bestemmingsplan biedt (deels bij recht, deels via afwijking met een omge-

vingsvergunning) de agrarische bedrijven binnen het plangebied de mogelijk-

heid om nevenfuncties te ontwikkelen, of een 2
e
 bedrijfswoningen te bouwen. 

Bij de afwijkingsmogelijkheden is als voorwaarde opgenomen dat deze milieu- 

planologisch inpasbaar zijn; er mogen geen beperkingen voor omliggende 
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(agrarische) bedrijven optreden. Gezien de situering van de bouwvlakken zal 

dit niet aan de orde zijn. Aangezien de agrarische bouwvlakken ver uit elkaar 

liggen. 

4 . 5 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het concept ontwerpbestem-

mingsplan weergegeven. 

 

Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

 Concept ontwerp  

Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer 

positief (++) 

4 . 5 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Gezien de geringe invloed van de ontwikkelingen op de geurhinder als gevolg 

van de veehouderijbedrijven, is het niet noodzakelijk om mitigerende en/of 

compenserende maatregelen toe te passen. 

4 . 5 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten van geur geen leemten in kennis vastgesteld. Voor een beoordeling op 

hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 6   

W a t e r  e n  b o d e m  

Het concept ontwerpbestemmingsplan is, wat betreft water en bodem, op ba-

sis van de volgende kenmerken beoordeeld: 

- risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit; 

- risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit; 

- risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit; 

- risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlaktewa-

ter; 

- effecten op de bodemkwaliteit. 
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H u i d i g e  s i t u a t i e  w a te r  

In het plangebied zijn meerdere watergangen en boezemkades gelegen. Vooral 

het oosten van het plangebied is doorkruist met watergangen voor de afwate-

ring van het gebied. 

 

W a t e r s y s t e em k w a l i t e i t  e n  e co l o g i e  

Het buitengebied van Noordwijkerhout behoort tot de Greenport Bollenstreek. 

Verzilting speelt binnen het plangebied een belangrijke rol aangezien de bol-

lenteelt hiervoor gevoelig is. Hoogheemraadschap Rijnland stuurt erop aan om 

in de periode tot 2015 een maatschappelijke keuze te maken in welke gebie-

den de verzilting wordt bestreden of geaccepteerd zodat gericht maatregelen 

genomen kunnen worden. 

Binnen het plangebied ligt een grondwaterbeschermingsgebied en waterwinge-

bied. De gronden die zijn aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied, zijn 

bestemd voor de exploitatie en bescherming van het grondwater ten behoeve 

van de drinkwatervoorziening. Het grondwaterbeschermingsgebied is op te vat-

ten als de zone rondom de drinkwaterput tot aan de 25-jaarslijn met in de 

kern het waterwingebied. De 25-jaarszone is het gebied waarbinnen het water 

een verblijftijd heeft van maximaal 25 jaar. Ruimtelijke plannen in deze ge-

bieden bevatten bestemmingen en regels die het waterwinbelang beschermen 

bij functiewijzigingen. 
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T y p e n  b e s c h e r m i n g s g e b i e d e n  r o n d  g r o n d w a t e r w i n n i n g e n  

 

V e i l i g he i d  e n  w a te r k e r i n g en  

Het plangebied ligt niet binnen een aandachtsgebied voor veiligheid tegen 

overstromingen. Wel zijn er binnen het plangebied verschillende regionale wa-

terkeringen gelegen. Deze waterkeringen zijn samen met de kern- en be-

schermingszone op de verbeelding opgenomen. 

 

A f v a l w a te r k e te n  e n  r i o l e r i n g  

Waterschap Rijnland maakt zich sterk voor integraal beheer van de afvalwa-

terketen. De gemeente Noordwijkerhout werkt samen met Waterschap Rijn-

land en andere gemeenten het transport en de zuivering van het afvalwater in 

de AWZI's verbeteren. De efficiency van het zuiveringsbeheer wordt hiermee 

verbeterd en lozingen van voedingsstoffen uit de afvalwaterzuiveringsinstalla-

ties op het oppervlaktewater worden beperkt. Zo wordt een betere waterkwa-

liteit bereikt. 

 

H u i d i g e  s i t u a t i e  b o d e m  

B e l e i d  e n  n o r m s t e l l i n g  

Het Besluit ruimtelijke ordening verplicht de gemeente rekening te houden 

met de bodemkwaliteit - en bodemgesteldheid in het plangebied. Bij de wijzi-

ging van het gebruik van de gronden in het plangebied dient de gemeente 

vooraf te beoordelen of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde, 

nieuwe functie. De gemeente dient vast te stellen of er sprake is van een 

noodzaak tot sanering van vervuilde grond. In de Wet bodembescherming is 

bepaald dat, indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de 

norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd 

dat zij kan worden gebruikt voor de desbetreffende functie (functiegericht sa-

neren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling 

tot oude gevallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig 

moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur te worden 

gerealiseerd op een bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik. 

 

A u to n o m e  o n t w i kk e l i n g  

W a t e r  

Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Dit betekent dat 

geen grootschalige functieveranderingen en/of herinrichtingen zijn gepland. 
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Binnen de geldende bestemmingen bestaat wel de mogelijkheid tot kleinscha-

lige ontwikkelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van aan- of bij-

gebouwen (al of niet bouwvergunningplichtig) of het aanleggen van paden of 

verhardingen. Vanwege het beherende karakter van het nieuwe bestemmings-

plan biedt deze weinig of geen mogelijkheden om het watersysteem en -

beheer te verbeteren. 

 

Als in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, is het uitgangs-

punt dat de waterhuishoudkundige situatie niet mag verslechteren. Dit bete-

kent bijvoorbeeld dat de waterhuishouding kan worden verbeterd door het af-

koppelen van schoon verhard oppervlak, hiermee wordt voorkomen dat schoon 

hemelwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit bete-

kent ook dat toename van het verharde oppervlak en/of dempingen binnen het 

gebied moeten worden gecompenseerd. Ook combinaties met andere functies, 

zoals groen en recreatie liggen voor de hand. Door de aanleg van natuurvrien-

delijke en ecologische oevers wordt bijvoorbeeld meer waterberging gereali-

seerd. Daarnaast is het van belang om bij eventuele ontwikkelingen diffuse 

verontreinigingen te voorkomen door het gebruik van duurzame, niet-

uitloogbare materialen (geen zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen), 

zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. 

 

B o d em  

De wet- en regelgeving zoals de Wet bodembescherming (Wbb) is er op gericht 

om de bodemverontreinigingen te voorkomen en te beperken door het uitvoe-

ren van saneringen. Op basis hiervan wordt het vrijkomen van milieubelasten-

de stoffen in de bodem niet verwacht. In het algemeen wordt verwacht dat 

door het uitvoeren van saneringen, bodemvervuilingen op kleine schaal zullen 

afnemen. De autonome ontwikkeling is dan ook overeenkomstig de bestaande 

situatie. 

4 . 6 . 1   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er  

Bij het aspect water worden de gevolgen voor het watersysteem, zowel opper-

vlaktewater als grondwater, kwalitatief getoetst. Tevens wordt beschreven 

wat de gevolgen van de alternatieven voor de waterkwaliteit kunnen zijn. 

 

Bodemverontreinigingen ontstaan vaak onbedoeld door onder andere het ge-

bruik of de onvoldoende opslag van verontreinigende (bouw)materialen. Voor-

beelden hiervan zijn: 

- het gebruik van lood als bouwmateriaal. Het lood kan uitlogen en hier-

mee de bodem verontreinigen. 

- de opslag van bestrijdingsmiddelen. De opslag kan lekken waardoor de 

bestrijdingsmiddelen de bodem verontreinigen. Ook het gebruik van be-

strijdingsmiddelen kan de bodem verontreinigen.  
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Tabel: Beoordelingskader bodem en water 

Criterium Methode 

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit Kwalitatief 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit Kwalitatief 

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit Kwalitatief 

Risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlaktewater Kwalitatief 

Effecten op de bodemkwaliteit  Kwalitatief 

 

E f f e c t en  v an  h e t  co n c e p t  o n t w er pb e s t em m i n g sp l an  

W a t e r  

Op basis van het concept ontwerpbestemmingsplan is een uitbreiding van de 

agrarische sector mogelijk. De agrarische bebouwing kan in dit alternatief ver-

groot worden. Ten opzichte van de bestaande situatie is het dan ook de ver-

wachting dat het bebouwde oppervlak zal toenemen. 

 

Het Hoogheemraadschap Rijnland stelt evenwel voorwaarden aan realisatie 

van nieuwe bebouwing op haar grondgebied. Zo mag het functioneren van het 

huidige watersysteem (doorstroming, afwatering, realiseren van het gewenste 

peil) door de planuitvoering niet verslechteren. Het watersysteem dient te 

voldoen aan het principe van 'waterneutraal bouwen', dit wil zeggen: waar het 

verhard oppervlak toeneemt, dienen compenserende maatregelen te worden 

genomen om piekafvoeren te verwerken en infiltratie van water mogelijk te 

maken. Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen 

bij voorkeur in het eigen projectgebied te worden gevonden.  

 

Daarnaast schrijft de Keur voor dat indien watergangen worden gedempt, hier-

voor een gelijk wateroppervlak terug dient te komen. Wanneer voor de uit-

breiding (kavel)sloten gedempt dienen te worden, bestaat dus de verplichting 

hiervoor in de plaats eenzelfde hoeveelheid oppervlaktewater terug te bren-

gen. 

 

Op grond van het Activiteitenbesluit is bovendien sprake van teeltvrije zones 

langs oppervlaktewater. In deze zones is het gebruik van meststoffen en ge-

wasbeschermingsmiddelen niet toegestaan.  

 

Het effect op de grondwater- en oppervlaktewaterkwantiteit zal gezien de re-

gelgeving van het waterschap niet of nauwelijks afwijken van de referentiesi-

tuatie (0).  

 

Een verdere schaalvergroting van de agrarische sector kan leiden tot een toe-

name van de inspoeling van nutriënten in de bodem. Hierdoor kan de kwaliteit 

van het grondwater en daarmee ook het oppervlaktewater negatief worden be-

invloed. Hier wordt dus een licht negatief effect verwacht.  
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B o d em  

In het studiealternatief zijn verschillende ontwikkelingen voorzien. Bij deze 

ontwikkelingen kunnen mogelijk bodemverontreinigende materialen gebruikt 

worden. Hierdoor is er sprake van een toename van het risico op bodemveront-

reinigingen. 

 

Deze ontwikkelingen betreffen vaak ook de verbouw van bestaande of de bouw 

van nieuwe gebouwen. Wanneer bij de (ver)bouw van deze gebouwen mogelijk 

bodem verontreinigende (bouw)materialen worden gebruikt is er mogelijk ook 

sprake van bodemverontreiniging. 

 

Op basis van de ontwikkelingen zoals die zijn voorzien, is er mogelijk sprake 

van een toename van het risico op bodemverontreinigingen. Het risico op en 

van bodemverontreinigingen worden in het algemeen op grond van wet- en re-

gelgeving beperkt, waardoor verwacht mag worden dat er zo goed als geen mi-

lieueffecten zijn. De milieueffecten op de bodemkwaliteit worden dan ook als 

nihil beoordeeld. 

4 . 6 . 2   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In onderstaande tabel is de beoordeling van de milieueffecten van het concept 

ontwerpbestemmingsplan op water opgenomen.  

 

Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

 Concept ontwerp 

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit. 0/- 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. 0/- 

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit. 0 

Risico’s en negatieve effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater 0/- 

Effecten op de bodemkwaliteit  0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

 

De milieueffecten op het oppervlakte- en grondwater wat betreft het risico op 

het vrijkomen van milieubelastende stoffen, zijn naar verwachting klein. Op 

basis hiervan zijn de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan 

op water als nihil tot negatief beoordeeld. 

4 . 6 . 3   

M a a t r e g e l e n  

W a t er  

Op grond van de PAS en Natura 2000 van de provincie Zuid-Holland en het be-

sluit emissiearme huisvesting is bij bouw van veestallen het gebruik van emis-

siearme stalsystemen verplicht. Dit draagt bij aan de verlaging van de uitstoot 

van ammoniak en nutriënten. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit 

van het oppervlakte- en grondwater. 
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Diepe grondbewerking ten behoeve van de landbouw, zoals diepploegen, het 

wijzigen van het greppel- en slotenpatroon en het aanleggen van diepe draina-

ge kunnen een verdrogend effect hebben op Het Natura 2000-gebied Kenne-

merland-Zuid. Deze werkzaamheden kunnen verboden worden in een zone van 

1000 m rondom Kennemerland Zuid. 

 

B o d e m  

Een advies is om bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bou-

wen onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om bodemverontreinigin-

gen, wanneer deze in of in de directe omgeving van het projectgebied aanwe-

zig zijn, te saneren. Hierdoor is sprake van afname van het aantal bodemver-

ontreinigingen en van een toename van de gemiddelde bodemkwaliteit.  

 

Voor het overige wordt een goede bodemkwaliteit op grond van wet- en regel-

geving gewaarborgd. 

4 . 6 . 4   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft het water en de bodem geen leemten in kennis vastgesteld. 

Voor een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 7   

V e r k e e r  

Het concept ontwerpbestemmingsplan is wat betreft het verkeer op basis van 

de volgende kenmerken beoordeeld: 

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de toename van de 

verkeersdruk op de wegen in het bestemmingsplangebied; 

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de afname van de 

verkeersveiligheid op de wegen in het bestemmingsplangebied. 

4 . 7 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t aa n d e  s i t u a t i e  

W e g en  

Het plangebied wordt verticaal doorsneden door de provinciale weg N206. 

Daarnaast liggen de provinciale wegen N442 en de N443 in het plangebied. Ten 

zuiden van het plangebied ligt de snelweg A44. De overige wegen in het plan-

gebied zijn lokale wegen. 
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Bij een bestemmingsregeling voor wegen dient rekening te worden gehouden 

met de bebouwingsvrije zones aan weerszijde van de weg vanwege de ver-

keersveiligheid. De breedte van de zone die onbebouwd moet blijven, gemeten 

vanuit het hart van de weg, hangt samen met het karakter van de weg. Voor 

snelwegen geldt een afstand van 100 m. Voor hoofdwegen geldt een afstand 

van 50 m en voor overige wegen 15 m. 

 

 
V e r k e e r s i n f r a s t r u c t u u r  i n  e n  r o n d o m  h e t  p l a n g e b i e d  

 

S p o o r l i j n e n  

In het noordelijke gedeelte van het plangebied liggen de belangrijke spoorver-

bindingen van Leiden naar Haarlem. 

4 . 7 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er  

Ten aanzien van het aspect verkeer wordt de toe- of afname van het verkeer 

beoordeeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verkeer van personen-

auto's en vrachtwagens. Deze gegevens zullen ook als input dienen voor de as-

pecten geluid en lucht. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de gevol-

gen voor de verkeersveiligheid.  
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Tabel: Beoordelingskader verkeer 

Criterium Methode 

Verandering van verkeersintensiteiten Kwalitatief 

Verandering in de verkeersveiligheid  Kwalitatief 

 

E f f e c t b eo o r d e l i n g  

Het concept ontwerpbestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het uitbreiden 

van de bestaande agrarische bedrijven. Uitgaande van ongeveer 200 agrarische 

bedrijven in het plangebied kan op basis van ervaringscijfers worden uitgegaan 

van een toename van ongeveer 2.000 ritten per etmaal, verspreid over het 

plangebied. Uitgaande van een gelijkmatige verdeling van de bedrijven over 

het buitengebied is de toename van het verkeer per wegvak zeer beperkt. 

 

Wat betreft het wegverkeer wordt daarom geconstateerd dat in de worst case 

alternatieven er weliswaar sprake is van een toename van het aantal verkeers-

bewegingen, maar dat deze zodanig gering is dat geen maatregelen behoeven 

te worden getroffen. 

 

V e r k e e r s a f w i k k e l i n g  

Bij schaalvergroting en intensivering is mogelijk sprake van bundeling van ver-

keersbewegingen (bevoorrading met grotere vrachtwagens), waardoor het aan-

tal vrachtwagenritten daalt. 

 

Er zal dus sprake zijn van een toename van het aantal verkeersbewegingen, 

maar deze is zodanig gering dat naar verwachting geen maatregelen behoeven 

te worden getroffen. 

 

Zowel de intensiteit van het verkeer als ook het aandeel vrachtverkeer zal in 

het worst case alternatief iets toenemen. Door meer zwaar verkeer kan dit 

met name op de lokale wegen leiden tot een lichte afname van de verkeersvei-

ligheid.  

 

V e r k e e r s v e i l i g he i d   

De grootste problemen met dit zware verkeer zijn de te verwachten potentiële 

conflicten (kruispunten en wegvakken) met andere weggebruikers, in het bij-

zonder het kwetsbare langzame verkeer, zoals recreatie(fietsers) en wande-

laars. Dit speelt vooral op de lokale wegen met een duidelijke mengfunctie 

(verblijven en ontsluiten), waar er geen aparte of onvoldoende voorzieningen 

zijn voor langzaam verkeer.  

4 . 7 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het concept ontwerpbestem-

mingsplan weergegeven. 
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Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

 Concept ontwerp 

Verandering van verkeersintensiteiten 0/- 

Verandering in de verkeersveiligheid 0/- 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), 

positief (+), zeer positief (++) 

4 . 7 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Gezien de geringe invloed van de ontwikkelingen op de geluidshinder als gevolg 

van wegverkeer, is het niet noodzakelijk om mitigerende en/of compenseren-

de maatregelen toe te passen. 

 

Maatregelen om de milieueffecten op het verkeer te beperken liggen voor een 

deel ook buiten het bestemmingsplan: ook door het niet vaststellen van het 

bestemmingsplan kan er sprake zijn van een toename van de verkeersdruk en 

een afname van de verkeersveiligheid.  

 

Daar waar meerdere schaalvergrotingen langs lokale wegen plaatsvinden, kan 

eventueel aanpassing van de wegen aan de orde zijn, bijvoorbeeld in de vorm 

van vrijliggende fietspaden, waardoor de verkeersveiligheid zal verbeteren.  

4 . 7 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende, zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten op het verkeer geen leemten in kennis vastgesteld. Voor een beoorde-

ling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 8   

L u c h t k w a l i t e i t  

Het concept ontwerpbestemmingsplan is wat betreft de luchtkwaliteit op basis 

van het volgende kenmerk beoordeeld: 

- effecten op de luchtkwaliteit, bepaald op basis van de toename van 

stikstofoxiden (NO en NO2) en fijnstof (PM10). 

4 . 8 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

De gevolgen van luchtverontreiniging zijn bijvoorbeeld schade aan de gezond-

heid van mensen en dieren en schade aan planten en gebouwen. Stikstofdioxi-

de (NO2) en fijnstof (PM10) veroorzaken gezondheidsklachten en versterken 

hooikoorts, allergische en astmatische problemen.  



 

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015 
 

102 

De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriële 

bedrijven en de landbouw.  

4 . 8 . 2   

S t i k s t o f d i o x i d e  

Veruit de belangrijkste bron van stikstofdioxide in de buitenlucht is het gemo-

toriseerd verkeer. Momenteel worden in Nederland de normen voor stikstofdi-

oxide in stedelijke gebieden en nabij drukke verkeerswegen regelmatig over-

schreden. Daarbuiten liggen de concentraties ver onder de Europese grens-

waarden. 

Voor het grootste gedeelte van het plangebied ligt het jaargemiddelde onder 

de 20 µg/m³. Het westelijk gedeelte van het plangebied ligt zelfs deels onder 

de 15 µg/m³. Binnen het plangebied liggen jaargemiddelden ruim onder de 

wettelijke norm van het jaargemiddelde van 40 µg/m
3
. Van knelpunten is der-

halve geen sprake. 

 

 
S i t u a t i e  s t i k s t o f d i o x i d e  

B r o n :  h t t p : / / g e o d a t a . r i v m . n l / g c n /  
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4 . 8 . 3   

F i j n s t o f  

De huidige concentraties fijnstof worden voor een belangrijk deel veroorzaakt 

door de al aanwezige achtergrondconcentraties. In landelijke gebieden met 

een agrarisch karakter wordt een belangrijk deel van het fijnstof in de lucht 

veroorzaakt door de veehouderij en het wegverkeer.  

 

Op basis van onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

blijkt dat de concentratie in het plangebied in de huidige situatie niet hoger 

ligt dan 22 µg/m³ bedraagt. Daarmee blijven de concentraties ruim binnen de 

grenswaarden. In ieder geval zijn er in en rondom het plangebied geen knel-

punten ten aanzien van fijnstof. 

 

 
S i t u a t i e  f i j n s t o f  

B r o n :  h t t p : / / g e o d a t a . r i v m . n l / g c n /  

 

B e r e k en i n g  V e r sp r e i d i n g sm o d e l  I S L 3 a  

In het voor het planMER uitgevoerde onderzoek naar de milieueffecten voor de 

lucht, is alleen onderzoek uitgevoerd naar de toename van fijnstof van de vee-

houderijbedrijven in de gemeente. In het algemeen is de stikstofdioxide (NO2) 

van veehouderijbedrijven beperkt, waardoor er in het landelijk gebied nauwe-
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lijks sprake is van overschrijdingen van de grenswaarden. Het fijnstof in de 

lucht is voor een groot deel wel vanwege de veehouderij
10

. 

 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel ISL3a, ver-

sie 2015-1. De fijnstofemissie van de veehouderij is bepaald op basis van de in 

2015 door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde emissiefacto-

ren voor fijnstof voor de veehouderij. 

 

In de Handreiking fijnstof en veehouderijen
11

 is opgemerkt dat ‘voor de meeste 

veehouderijen maximaal op een paar honderd meter afstand, maar vaak nog 

op veel kortere afstand, de bijdrage fijnstof van het veehouderijbedrijf niet in 

betekenende mate is’. Op basis hiervan is de keuze gemaakt om het onder-

zoeksgebied te beperken tot de bedrijven met dieren waarvoor een fijnstofe-

missiefactor is vastgesteld. 

 

In de onderstaande tabel zijn de voor fijnstof opgenomen waarden weergeven 

zoals opgenomen in de Wet milieubeheer (Wm). 

 

Tabel: Grenswaarden fijnstof in de lucht 

 grenswaarde 

jaargemiddelde concentratie 40 microgram per kubieke meter 

24-uursgemiddelde concentratie 50 microgram per kubieke meter ten hoogste 35 keer 

per jaar 

 

B e s t aa n d e ,  au to n o m e  e n  w o r s t  c a s e  s i t u a t i e  

In het plangebied komt slecht een bedrijf voor waar dieren worden gehouden 

waarvoor een fijnstofemissiefactor is vast gesteld. Aan de hand van het ver-

spreidingsmodel ISL3a is onderzocht wat de effecten zijn indien uitbreiding van 

dit bedrijf plaatsvindt op basis van de worst case situatie. Uit deze berekenin-

gen blijkt dat de toename zodanig gering is dat het programma ISL3a daarvoor 

geen zichtbare uitkomst geeft. 

 
Daarbij is de verwachting dat door algemene maatregelen de achtergrondbe-

lasting van fijnstof zal afnemen. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Hierin zijn maatrege-

len opgenomen om te waarborgen dat er, binnen een door de Europese Unie 

gestelde periode, geen sprake (meer) is van overschrijdingen van de grens-

waarden voor fijnstof. 

                                                   

 
10  Infomil en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2010). Hand-

reiking fijnstof en veehouderijen. Agentschap NL, Den Haag, 2010. 
11  Infomil en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2010). Hand-

reiking fijnstof en veehouderijen. Agentschap NL, Den Haag, 2010. 
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4 . 8 . 4   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er  

Hierbij wordt zowel gekeken naar fijnstof op basis van wegverkeer als naar 

fijnstof als gevolg van de bedrijfsvoering van een intensieve veehouderij.  

 

Tabel: Beoordelingskader luchtkwaliteit 

Criterium Methode 

Toe/afname knelpunten fijnstof t.g.v. wegverkeer 

Toe/afname knelpunten fijnstof bedrijfsvoering 

Kwalitatief 

Kwalitatief/kwantitatief 

 

F i j n s to f  t e n  g ev o l g e  v an  w eg v er k e er  

In het alternatief worst case bestemmingsplan nemen de verkeersintensiteiten 

naar verwachting nauwelijks toe. Er is daarmee sprake van een nibm-situatie 

(niet in betekenende mate). Op het onderdeel fijnstof ten gevolge van het 

wegverkeer zal zeker geen sprake zijn van knelpuntsituaties. 

 

E f f e c t b eo o r d e l i n g  f i j n s t o f - b e d r i j f s v o e r i n g  

De fijnstofbelasting in het onderzoeksgebied is in het concept ontwerpbe-

stemmingsplan plaatselijk ten hoogste 20 microgram per kubieke meter. De 

toename van fijnstof zal iets toenemen maar is zodanig gering dat deze niet te 

berekenen is 

 

Het concept ontwerpbestemmingsplan levert dus geen problemen op ten aan-

zien van het aspect luchtkwaliteit. Doordat de luchtkwaliteit op grond van de 

bedrijfsvoering wel in zeer lichte mate kan verslechteren, worden de effecten 

op dat punt als licht negatief beoordeeld. 

4 . 8 . 5   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling het concept ontwerpbestem-

mingsplan weergegeven. 

 

Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

 concept ontwerp 

 

Toe/afname knelpunten fijnstof t.g.v. wegverkeer 0 

Toe/afname knelpunten fijnstof bedrijfsvoering 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

4 . 8 . 6   

M a a t r e g e l e n  

Gelet op het voorgaande zijn geen maatregelen nodig ter vermindering van 

fijnstof concentraties. Het is dan ook niet nodig aanvullende maatregelen in 

het (ontwerp)bestemmingsplan te verwerken. 
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4 . 8 . 7   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten op de lucht geen leemten in kennis vastgesteld. Voor een beoordeling 

op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 9   

G e l u i d  

Het concept ontwerpbestemmingsplan is wat betreft het geluid op basis van 

het volgende kenmerk beoordeeld: 

- effecten van geluid, bepaald op basis van de toename van de geluidhin-

der. 

4 . 9 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t aa n d e  s i t u a t i e  

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs wegen geluidzones. 

Binnen deze zones moet in het geval van een nieuwe situatie met een geluid-

gevoelige bestemming (bijvoorbeeld de bouw van een woning) onderzoek wor-

den verricht naar de optredende geluidsbelasting. In buitenstedelijk gebied 

geldt voor wegen, bestaande uit vijf of meer rijstroken een zone van 600 m, 

voor drie of vier rijstroken een zone van 400 m en voor wegen bestaande uit 

één of twee rijstroken een zone van 250 m, gemeten vanuit de as van de weg. 

Een aantal wegen heeft geen zone, te weten: 

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

- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 

Binnen het plangebied zijn geen wegen waarvoor een maximum snelheid geldt 

van 30 km/uur. Voor de provinciale wegen N206, N442, N443 en alle overige 

wegen buiten de bebouwde kom geldt een geluidszone van 250 m. 

 

Nieuwe situaties binnen de zones van deze wegen moeten in beginsel voldoen 

aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Daarboven kan in een beperkt aantal 

gevallen onder voorwaarden een ontheffing worden verleend. De figuren hier-

na geven de feitelijke geluidsbelasting langs de lokale en provinciale wegen 

weer. 
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h t t p : / / w w w . r i j k s w a t e r s t a a t . n l / g e o t o o l / g e l u i d s b e l a s t i n g r o n d s n e l w

e g e n . a s p x ? c o o k i e l o a d = t r u e  

 

S p o o r w eg v e r k e e r s l a w a a i  

Rondom de spoorlijn Leiden - Haarlem gelden Geluidproductieplafonds. Binnen 

een zone van 600 m aan weerszijden van het spoor zal bij nieuwe ontwikkelin-

gen een akoestisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. Net als voor weg-

verkeerslawaai moeten ontwikkelingen voldoen aan de Wet geluidhinder 

(Wgh), het geluidbeleid en het Bouwbesluit.  
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h t t p : / / m a p s e r v i c e s . p r o r a i l . n l / A r c G I S / s e r v i c e s  

 

I n d u s t r i e l a w a a i  

In de Wet geluidhinder is bepaald dat rond industrieterreinen waarop bepaal-

de, krachtens de Wet milieubeheer aangewezen, inrichtingen zijn gevestigd of 

zich mogen vestigen (grote lawaaimakers), een geluidszone moet zijn vastge-

steld. Met deze zonering wordt beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel 

lawaaimakers als aan woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. 

Lawaaimakers kunnen aan de ene kant hun geluidproducerende activiteiten 

niet onbeperkt uitbreiden ter bescherming van woningen en andere geluidsge-

voelige bestemmingen binnen en buiten de zone. Aan de andere kant wordt, 

ter bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat woningen en an-

dere geluidsgevoelige bestemmingen te veel oprukken naar de lawaaimakers 

toe. Binnen het plangebied bevinden zich geen geluidgezoneerde industrieter-

reinen. 

 

G e l u i d  i n r i c h t i n g en  

De geluidsproductie van agrarische bedrijven (met name veroorzaakt door ven-

tilatoren, laden en lossen) wordt gereguleerd via de omgevingsvergunning mi-

lieu. Hierdoor wordt voorkomen dat op gevoelige objecten en terreinen (wo-

ningen, scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorginstellingen en woonwa-

genstandplaatsen) geluidshinder boven de gestelde (voorkeurs)grenswaarde 

komt. 
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A u to n o m e  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid en de wet- en regelgeving is er in het algemeen op gericht om een 

toename van de geluidsbelasting en –hinder te voorkomen of te beperken. Op 

grond hiervan wordt een toename van de geluidsbelasting en –hinder niet di-

rect verwacht. Op het moment zijn echter ook geen maatregelen bekend op 

basis waarvan een afname van de geluidsbelasting of –hinder verwacht mag 

worden. 

4 . 9 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er   

Beoordeeld is of een verandering zal optreden ten aanzien van het aantal ge-

luidsgevoelige functies als gevolg van het concept ontwerpbestemmingsplan. 

Voor het thema geluid zijn dan ook de ontwikkelingsmogelijkheden van de 

agrarische bedrijven en de burgerwoningen van belang. De toe- en afname van 

verkeer speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

Tabel: Beoordelingskader geluid 

Criterium Methode 

Toename/afname geluidshinder Kwalitatief 

 

De verkeersbewegingen zullen op basis van het concept ontwerpbestemmings-

plan licht toenemen. Per weg gaat het echter om een relatief geringe toename 

van de intensiteiten, waarbij het wel gaat om meer vrachtverkeer. Hierdoor 

zal er slechts in geringe mate sprake zijn van effecten op het gebied van ge-

luidshinder ten gevolge van wegverkeer. Mogelijk zal het aantal geluidsgehin-

derden in lichte mate kunnen toenemen.  

 

G e l u i d  i n r i ch t i n g e n  

Volgens het VNG-handboek Bedrijven en Milieuzonering (2009) bedraagt voor 

het thema geluid de aan te houden afstand bij veehouderijen minimaal 50 m 

tussen een inrichting en een gevoelige functie (wonen).  

Gelet op deze beperkte afstand en de uitbreidingsmogelijkheden van bestaan-

de veehouderijen, kan geconcludeerd worden dat er voldoende afstand blijft 

tussen de emissiebronnen van geluid en de gevoelige functies binnen de be-

bouwde kom.  

4 . 9 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het concept ontwerpbestem-

mingsplan weergegeven. 
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Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

 Concept ontwerp 

Toe/afname aantal geluidgehinderden 0/- 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

4 . 9 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Gezien de geringe invloed van de ontwikkelingen op de geluidshinder als gevolg 

van wegverkeer, is het niet noodzakelijk om mitigerende en/of compenseren-

de maatregelen toe te passen.  

4 . 9 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten van geluid geen leemten in kennis vastgesteld. Voor een beoordeling op 

hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 1 0   

G e z o n d h e i d  

Het concept ontwerpbestemmingsplan is wat betreft de gezondheid op basis 

van het volgende kenmerk beoordeeld: 

- effecten op de gezondheid, kwalitatief op hoofdlijnen. 

 

Gezondheid speelt een rol in relatie tot veehouderijen en dan met name in re-

latie tot intensieve veehouderijen en geitenhouderijen.  

4 . 1 0 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

In het plangebied zijn een melkveehouderij, een paardenhouderij en twee ma-

neges aanwezig. Er zijn geen intensieve veehouderijen of geitenhouderijen 

aanwezig.  

4 . 1 0 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Het concept ontwerpbestemmingsplan maakt de oprichting van intensieve vee-

houderijen of geitenhouderijen niet mogelijk. Er is dan ook geen sprake van 

een toename van de gezondheidsrisico’s.  
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4 . 1 0 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het concept ontwerpbestem-

mingsplan weergegeven. 

 

Tabel: Overzicht beoordeling effecten 

 Concept ontwerp 

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

4 . 1 0 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Gezien het ontbreken van invloed van de ontwikkelingen op het aspect ge-

zondheid, is het niet noodzakelijk om mitigerende en/of compenserende maat-

regelen toe te passen. 

4 . 1 0 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten op de gezondheid geen leemten in kennis vastgesteld. Voor een beoor-

deling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 
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5 5  A l t e r n a t i e v e n  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van 

artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

d. “een beschrijving (...) van de alternatieven (voor de voorgenomen acti-

viteit), die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, 

en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen alter-

natieven”. 

 

Zoals in paragraaf 2.5 is opgemerkt, is op basis van het inzicht in de milieuef-

fecten van het concept ontwerpbestemmingsplan bekeken in hoeverre het zin-

vol is om één of enkele alternatieven uit te werken. 

 

In de navolgende tabel is een overzicht van de beoordeling van de milieueffec-

ten van het concept ontwerpbestemmingsplan opgenomen. 

Uit deze tabel blijkt dat er in het concept ontwerpbestemmingsplan vooral mi-

lieueffecten op natuur en landschap worden verwacht. De effecten op (een 

deel van) de natuur zijn als negatief beoordeeld door met name de toename 

van de stikstofdepositie (als stikstofverbinding) op Natura 2000-gebieden. 

Vooral deze effecten zijn een probleem voor het vaststellen van het bestem-

mingsplan buitengebied Noordwijkerhout. Zoals uit paragraaf 4.1 blijkt, zijn 

zogenoemde ‘significant negatieve effecten’ op Natura 2000-gebieden door 

een toename van de stikstofdepositie niet uit te sluiten. Dit betekent dat het 

concept ontwerpbestemmingsplan in strijd is met de Nbw 1998 en op deze wij-

ze dan ook niet kan worden vastgesteld 
12

. 

 

                                                   

 
12  Op grond van artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 “is het verboden zon-

der vergunning (…) projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te 

verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling (…) de kwaliteit van de natuurlij-

ke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren 

of kunnen een significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen”. 

 

Op grond van artikel 19j, lid 1 van de Nbw 1998 houdt een bestuursorgaan bij het nemen 

van een besluit van een plan (…) rekening: 

- met de gevolgen die het plan kan hebben voor het (Natura 2000-)gebied, en: 

- met het (…) voor dat gebied vastgestelde beheerplan (…). 

 

Op grond van artikel 3.1, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening “stelt de gemeenteraad 

een bestemmingsplan vast, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de 

bestemming van de in het plan begrepen gronden wordt aangewezen en met het oog op 

die bestemming regels worden gegeven”. Samengevat betekent dit dat een bestemmings-

plan geen “significant verstorend effect” mag hebben op Natura 2000-gebieden. 
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Tabel: Beoordeling van de milieueffecten van het concept ontwerpbestemmingsplan 

Natuur Concept ontwerp-  

bestemmingsplan 

Effecten op Natura 2000-gebieden 

 Stikstofdepositie 

 Andere effecten 

 

- 

0 

Effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en andere natuurge-

bieden  

 Stikstofdepositie 

 Andere effecten 

 

 

- 

0 

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde 

soorten 

 Stikstofdepositie 

 Fysieke aantasting 

 

 

0/- 

0/- 

Landschap  

Effecten op de structuur van het landschap 
 

- 

Cultuurhistorie  

Effecten op de cultuurhistorische waarde 
 

0/- 

Archeologie  

Effecten op de archeologische verwachtingswaarde 
 

0/- 

Geur  

Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie 
 

0 

Water en Bodem  

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit. 0/- 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. 0/- 

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit. 0 

Risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlak-

tewater 

0/- 

Effecten op de bodemkwaliteit  0 

Verkeer  

Verandering van verkeersintensiteiten 0/- 

Verandering in de verkeersveiligheid 0/- 

Luchtkwaliteit  

Toe/afname knelpunten fijnstof t.g.v. wegverkeer 0 

Toe/afname knelpunten fijnstof bedrijfsvoering 0 

Geluid  

Toe/afname aantal geluidgehinderden 0/- 

Gezondheid  

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

 

Gelet op hetgeen hiervoor is aangegeven en de conclusies in de Passende be-

oordeling (hoofdstuk 7) is een mitigerende maatregel noodzakelijk. Dit betreft 

het opnemen van een juridische regeling in het bestemmingsplan om negatieve 

effecten in omliggende Natura 2000-gebieden te voorkomen. 
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A l t e r n a t i e f  o n t w er pb e s t e m m i n g s p l a n   

De regeling is in het ontwerpbestemmingsplan als volgt uitgewerkt: 

- Voor de veehouderijen in het plangebied is een regeling opgenomen dat 

de stikstofemissie niet mag toenemen ten gevolge van de bestaande 

emissie. Daarnaast wordt een beperkte toename van de emissie toege-

staan mits deze onder de grenswaarde uit de PAS blijft. De effecten van 

ontwikkelingen onder de grenswaarde zijn in een overkoepelende lande-

lijke Passende Beoordeling onderzocht (Passende beoordeling over het 

programma aanpak stikstof 2015-2021 Ministerie van Economische Za-

ken/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 10 januari 2015). 

- Ten aanzien van de glastuinbouwbedrijven geldt dat uit de Aerius-

berekening is gebleken dat de toename van de stikstofdepositie, als de 

12 glastuinbouwbedrijven maximaal uitbreiden (het worst case-

scenario), 0,06 mol/ha/jaar bedraagt. Gezien deze beperkte toename 

van alle bedrijven samen, zal de toename van de stikstofdepositie van 

een individueel glastuinbouwbedrijf te allen tijde beneden de 0,05 mol 

blijven en dus binnen de kaders van het PAS geoorloofd zijn. Hiervoor is 

daarom geen emissieregeling opgenomen in het bestemmingsplan.  

- Tevens zijn in dit alternatief maatregelen opgenomen om negatieve ef-

fecten van verdroging tegen te gaan: In een zone van 1000 meter rond 

het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid mag het sloot- en greppel-

patroon niet worden gewijzigd. Tevens mag er geen nieuwe drainage 

worden aangelegd en is diepploegen niet toegestaan. 
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6 6  B e o o r d e l i n g  v a n  

d e  m i l i e u e f f e c t e n  

v a n  h e t  o n t w e r p  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van 

artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

e. “een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de (...) de be-

schreven alternatieven (voor de voorgenomen activiteit) kunnen heb-

ben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn 

bepaald en beschreven”; 

f. “een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwach-

ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijke gevolgen 

voor het milieu van (…) elk der in beschouwing genomen alternatie-

ven”; 

g. “een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen 

op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel 

mogelijk teniet te doen”. 

h. “een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de on-

derdelen d en e, ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gege-

vens”. 

 

Uit de tabel in hoofdstuk 5 blijkt dat de milieueffecten van het concept ont-

werpbestemmingsplan bij sommige thema’s als negatief zijn beoordeeld. Dit 

betreft met name 

- de natuur en; 

- het landschap. 

 
In hoofdstuk 5 is beschreven in hoeverre het ontwerpbestemmingsplan afwijkt 

van het concept ontwerpbestemmingsplan.  

 

Deze aanpassingen leiden mogelijk tot een ander effect op natuur aangezien 

het ontwerpbestemmingsplan geen rekening houdt met aanvullende maatrege-

len om de effecten op het landschap te beperken. Op andere milieuonderdelen 

worden geen andere milieueffecten verwacht. Alles in overweging nemende 

zijn in dit hoofdstuk dan ook alleen een omschrijving en beoordeling van de 

milieueffecten van het voorkeursalternatief op natuur opgenomen.  

 

Net als in de Passende beoordeling wordt de regeling ammoniakemissie daarbij 

als mitigerende maatregel gezien en niet op voorhand in de effectbeoordeling 

meegenomen. 
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6 . 1   

N a t u u r  

6 . 1 . 1   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Ten aanzien van natuur zijn de effecten hiermee aanmerkelijk gunstiger: Om-

dat de depositie van stikstof nauwelijks toeneemt, treden er vanwege stikstof 

geen significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en andere na-

tuurgebieden op. De zeer geringe toenames die in het kader van de PAS moge-

lijk kunnen worden gemaakt, hebben geen meetbare effecten op natuurgebie-

den. Ook de flora en fauna lijden geen schade ten gevolge van deze minimale 

toename. Ook de meest negatieve effecten op de kwaliteit van bodem en  

water worden hiermee gemitigeerd: Stikstof is een stof die de kwaliteit van 

bodem en water negatief beïnvloedt. Met dit alternatief zijn daarom negatieve 

effecten op bodem- en waterkwaliteit beduidend lager.  

 

Het alternatief bevat tevens een maatregelenpakket om verdroging in het  

Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid te voorkomen. Binnen een zone van 

1000 meter rondom het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid is het aanpas-

sen van het slotenpatroon niet toegestaan, evenals diepploegen en het aanleg-

gen van nieuwe drainage. Van deze activiteiten kan niet op voorhand worden 

uitgesloten dat ze geen significant negatieve effecten op de instandhoudings-

doelen zullen veroorzaken. Voor deze activiteiten is meestal een Natuurbe-

schermingswetvergunning noodzakelijk. Met de genoemde maatregelen worden 

met voldoende zekerheid negatieve effecten op het Natura 2000-gebied (als-

mede het EHS-gebied) Kennemerland-Zuid uitgesloten.            

 

De geringe (licht negatieve) effecten op flora en fauna ten gevolge van fysieke 

aantasting, indien de bouwpercelen worden uitgebreid of bij de uitbreiding van 

kassen, zijn dezelfde als in het concept ontwerpbestemmingsplan. Ook kunnen 

licht negatieve effecten ontstaan ten gevolge van lichthinder vanuit kassen. 

Behalve ten aanzien van de aspecten verdroging en vermesting treden er ten 

aanzien van de effectbeoordeling dus geen verschillen op tussen het concept 

ontwerpbestemmingsplan en het alternatief. 
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6 . 1 . 2   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Tabel: Effectbeoordeling Alternatief op natuur 

Criterium Verzuring en 

vermesting  

Verdroging   Licht 

(Glastuin-

bouw)  

Optische  

verstoring  

(Recreatie)    

Fysieke 

aantasting  

Natura 2000, EHS, etc.  0 0 0/- 0 0 

Flora- en faunawet-

soorten 

0 0 0/- 0 0/- 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

6 . 1 . 3   

M a a t r e g e l e n  

De maatregelen die genomen kunnen worden zijn dezelfde als genoemd in pa-

ragraaf 4.1, behalve ten aanzien van stikstof: het alternatief bestaat uit een 

maatregel waarbij een toename van stikstofdepositie grotendeels gemitigeerd 

wordt. 

6 . 1 . 4   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk 

worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlij-

nen mogelijk. Dit in overweging nemende, zijn er voor het beoordelen van de 

milieueffecten op natuur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een be-

oordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

 

De ruimte die de provincies bieden voor lichte toenames van de depositie in 

het kader van de PAS-regeling, is per Natura 2000-gebied vastgelegd in een de-

positiebank. Aan deze ruimte is per Natura 2000-gebied een PAS-herstel-

strategie gekoppeld, met beheersmaatregelen, die waarborgt dat, ondanks een 

geringe tijdelijke toename van de depositie, er geen significant negatieve ef-

fecten op het Natura 2000-gebied optreden. Dit is in een overkoepelende lan-

delijke Passende Beoordeling onderzocht (Passende beoordeling over het pro-

gramma aanpak stikstof 2015-2021 Ministerie van Economische Zaken / Minis-

terie van Infrastructuur en Milieu, 10 januari 2015). Bovendien is de PAS- 

wetgeving gebaseerd op een geleidelijke landelijke afname van de stikstofde-

positie. 
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7 7  P a s s e n d e  

b e o o r d e l i n g  

7 . 1   

I n l e i d i n g  

Bij projecten, plannen en activiteiten in of in de omgeving van een op grond 

van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) beschermd gebied, moet wor-

den beoordeeld of de ontwikkeling die is voorzien een zogenoemd “(signifi-

cant) negatief effect” op het beschermde gebied kan hebben. Deze beoorde-

ling vindt plaats in de oriëntatiefase. Wanneer hieruit blijkt dat “significant 

negatieve effecten” niet uitgesloten kunnen worden, moet een passende be-

oordeling worden uitgevoerd. 

 

Uit de resultaten van het voor het voorliggende planMER uitgevoerde onder-

zoek blijkt dat er in het concept ontwerpbestemmingsplan sprake kan zijn van 

“significant negatieve effecten” op Natura 2000-gebieden door een toename 

van de ammoniakdepositie. Op basis hiervan is een passende beoordeling uit-

gevoerd. In dit hoofdstuk is de passende beoordeling opgenomen waardoor  

deze duidelijk als afzonderlijk deel in het planMER is te herkennen. 

 

De gemeente Noordwijkerhout
13

 kan de resultaten van de passende beoorde-

ling beschikbaar stellen aan het bevoegd gezag voor een beoordeling. Als in 

het bestemmingsplan een regeling wordt opgenomen waarmee significant  

negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand worden voorkomen, 

is dit niet noodzakelijk. 

 

N a tu u r b e s ch e r m i n g sw e t  1 99 8 ,  a r t i k e l  1 9 j  

Ten aanzien van de Passende Beoordeling is de volgende tekst uit de Natuurbe-

schermingswet 1998 relevant:  

1. Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vast-

stellen van een plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor 

een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 

habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant 

verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aan-

gewezen, ongeacht de beperkingen die terzake in het wettelijk voor-

schrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening: 

a.  met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en 

                                                   

 
13  Als initiatiefnemer van het bestemmingsplan Buitengebied 2016. 
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b.  met het op grond van artikel 19a of artikel 19b voor dat gebied vast-

gestelde beheerplan. 

2.  Voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct verband hou-

den met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar 

die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten signi-

ficante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt 

het bestuursorgaan alvorens het plan vast te stellen een passende be-

oordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt ge-

houden met de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied (artikel 19f). 

3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt het besluit, bedoeld in 

het eerste lid, alleen genomen indien is voldaan aan de voorwaarden, 

genoemd in de artikelen 19g en 19h. 

4.  De passende beoordeling van deze plannen maakt deel uit van de ter 

zake van die plannen voorgeschreven milieueffectrapportage. 

5. De verplichting tot het maken van een passende beoordeling bij de 

voorbereiding van een plan als bedoeld in het tweede lid geldt niet in 

gevallen waarin het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of 

project ten aanzien waarvan reeds eerder een passende beoordeling is 

gemaakt, voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs geen nieu-

we gegevens en inzichten kan opleveren omtrent de significante gevol-

gen van dat plan. 

6. Het eerste tot en met derde lid en het vijfde lid zijn van overeenkom-

stige toepassing op een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

In de passende beoordeling worden de volgende vragen beantwoord: 

1.  Kunnen de ontwikkelingen die het nieuwe bestemmingsplan mogelijk 

maakt, gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor de Natura 2000-

gebieden in het plangebied en de directe omgeving, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats en de habitats van soorten in die gebieden verslech-

teren of een significant verstorend effect hebben op de soorten waar-

voor de gebieden zijn aangewezen? 

2.  Indien dergelijke effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten: 

Is het mogelijk de invulling van het bestemmingsplan zodanig te kiezen 

dat significant negatieve gevolgen kunnen worden voorkomen? 

 

De voorliggende passende beoordeling is mede gebaseerd op de beschikbare 

informatie over de Natura 2000-gebieden. 

 

R e f e r en t i e s i t u a t i e  

Op grond van de Nbw 1998 is elke handeling, die de natuurlijke kenmerken van 

een Natura 2000-gebied aantast, verboden. Daarom moeten effecten van een 

plan of project in beeld komen. Het ligt voor de hand deze effecten in beeld 

te brengen door te kijken wat het plan of project wijzigt aan de huidige situa-

tie. Vervolgens wordt gekeken wat deze effecten, in cumulatie met andere 

plannen of projecten betekenen voor de instandhoudingsdoelstellingen voor 

het betreffende Natura 2000-gebied. De vergelijkingsbasis voor de passende 
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beoordeling is dus niet dezelfde als de referentiesituatie bij de andere milieu-

onderdelen in het planMER, omdat in de passende beoordeling de autonome 

ontwikkeling niet meegenomen wordt
14

. 

 

Binnen de gemeentegrens van Noordwijkerhout is een klein deel van het Natu-

ra 2000-gebied Kennemerland-Zuid gelegen. Binnen een straal van 20 km rond 

het plangebied liggen verder de Natura 2000-gebieden Coepelduynen (op ca.  

2 km afstand), Meijendel & Berkheide (op ca. 7 km afstand), De Wilck (niet be-

sproken, op ca. 18 km afstand en Noord-Hollands Duinreservaat, niet bespro-

ken op ca. 18 kilometer afstand). Figuur 7.1 geeft een overzicht van de ligging 

van Natura 2000-gebieden binnen en direct rond de gemeente Noordwijker-

hout. 

 

 
F i g u u r  7 . 1 .  K a a r t  m e t  l i g g i n g  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  b i n n e n  e n  r o n d  

d e  g e m e e n t e  N o o r d w i j k e r h o u t  ( r o o d  o m l i j n d )   

 

Buiten het plangebied wordt de invloed van het bestemmingsplan op de vol-

gende stikstofgevoelige
15

 Natura 2000-gebieden die gelegen zijn binnen een 

straal van 30 kilometer rond het plangebied niet op voorhand onmogelijk ge-

acht. Deze Natura 2000-gebieden zijn opgenomen in tabel 7.1.  

 

In deze Passende Beoordeling is een omschrijving van de Natura 2000-gebieden 

opgenomen die in een zone van 15 km om het bestemmingsplangebied liggen. 

De gebiedsbeschrijvingen zijn opgesteld op basis van de aanwijzingsbesluiten 

                                                   

 
14  Veel gestelde vragen over de Passende beoordeling en bestemmingsplannen buitengebied, 

Commissie voor de m.e.r., 28 september 2012. 
15  http://pas.natura2000.nl/pages/pas-gebieden.aspx 



 

850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015 
 

124 

en omvatten waar van toepassing een overzicht van de aangewezen soorten en 

habitattypen, de geohydrologie van het gebied met eventuele herstelmaatre-

gelen, de ecohydrologie met knelpunten en oplossingen. Uiteraard kunnen ook 

verder weg gelegen gebieden beïnvloed worden. De verder weg gelegen Natura 

2000-gebieden zijn niet uitgebreid beschreven. Voor de effectbeoordeling 

maakt het niet uit of er significante effecten optreden op 5 of op 10 kilometer 

afstand. In beide gevallen is het bestemmingsplan niet uitvoerbaar. De verder 

weg gelegen gebieden zijn niet beschreven maar worden wel in de effectbe-

oordeling betrokken. 

 

Voor de meeste Natura 2000-gebieden binnen het onderzoeksgebied ligt de 

stikstofdepositie in de bestaande situatie al aanzienlijk boven de kritische de-

positiewaarde van het meest gevoelige habitattype
16

. Dit geldt ook voor het 

Natura 2000-gebied dat in de gemeente zelf ligt: Kennemerland-Zuid. Het 

grootste deel van de depositie is overigens afkomstig uit emissie vanuit andere 

gemeenten. De huidige achtergronddepositie in Noordwijkerhout bedraagt ge-

middeld rond de 1.500 mol N/ha/jaar (RIVM, 2015), zie figuur 7.2. 

 

 
F i g u u r  7 . 2 .  A c h t e r g r o n d d e p o s i t i e  s t i k s t o f  2 0 1 4  ( B r o n  R I V M ,  2 0 1 5 )   

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
16 RIVM, Grootschalige depositiekaarten Nederland, Totaal stikstof (Ntot) 2015. 
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Tabel 7.1: Kritische Depositie Waarden (KDW) in mol N/ha/jaar van de meest gevoelige habitat-

typen in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. (bron: Van Dobben, H.F. en A. van Hinsberg, 

200831) 

Natura 2000-gebieden  Habitattype  KDW Depositie huidig 

Noordhollands Duinreservaat (H2130 B) 714  0,13 

Polder Westzaan (H2130 B) 714  0,11 

Ilperveld, Varkensland Oostzanerveld & Twiske (H7140B) 714  0,06 

Kennemerland-Zuid  H2130 B) 714  218,13 

De Coepelduynen  H2130A 1071 0,57 

De Wilck VR 

n.v.t. 

n.v.t. n.v.t. 

Meijendel & Berkheide H2130B 714 0,28 

Westduinpark Papendal  H2130B 714 0,07 

 

De agrarische bedrijfstak draagt voor een belangrijk deel bij aan de stikstofde-

positie door de emissie van ammoniak. Ammoniak is een verbinding van stikstof 

(het element dat bijdraagt aan de verzuring en vermesting) en waterstof. Op 

basis hiervan is voor het planMER onderzoek uitgevoerd naar de ammoniak-

emissie en -depositie van de veehouderijbedrijven in het bestemmingsplange-

bied.  

7 . 2   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

Hierna wordt een beschrijving gegeven van de omliggende Natura 2000-

gebieden.  

7 . 2 . 1   

K e n n e m e r l a n d - Z u i d  

Kennemerland-Zuid is op 7 december 2004 aangemeld als Habitatrichtlijnge-

bied. Het gebied is op 25 april 2013 door de staatssecretaris van het ministerie 

van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Het be-

voegd gezag voor het gebied, de provincie Noord-Holland, is in 2012 gestart 

met het beheerplanproces. De verwachting is dat in de loop van 2015 het  

beheerplan in concept gereed is. Er is reeds een rapport gereed waarin de hui-

dige activiteiten in en om het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid worden 

beoordeeld op negatieve effecten op door Natura 2000 beschermde natuur. 

Stikstofemissie/-depositie is niet meegenomen in het huidige gebruik aange-

zien dit in de Programmatische Aanpak wordt meegenomen. De conclusie van 

het rapport is dat alle huidige activiteiten zonder beperkingen doorgang kun-

nen vinden. Het gaat om het natuurbeheer, de recreatie en de waterwinning in 

het gebied en het diverse gebruik rondom het gebied, zoals de landbouw. Deze 

activiteiten hebben niet geleid tot achteruitgang van de beschermde natuur 

sinds de aanwijzing van het Natura 2000-gebied in 2004 en kunnen daarom ge-

woon worden voortgezet (Grontmij, 2013). 
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Kennemerland-Zuid is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het 

Noordzeekanaal. Het is een reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied, 

dat grotendeels bestaat uit kalkrijke duinen. De overgang tussen de kalkrijke 

jonge duinen en ontkalkte oude duinen ligt ter hoogte van Zandvoort. Dit le-

vert een soortenrijke en kenmerkende begroeiing op, met duinroosvegetaties 

in het open duin, duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, plasjes, 

goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen van duinbossen. Vegetaties van 

vochtige en natte duinvalleien komen met name voor ten zuiden van Zand-

voort, waarvan het Houtglob het best ontwikkelde kalkrijke, natte duinvallei 

is. Het areaal kalkrijk duingrasland is vooral rondom Zandvoort groot. Hier ko-

men voorbeelden van het zeedorpenlandschap voor. De oudere duinen van het 

zuidoostelijk gedeelte herbergen goed ontwikkeld kalkarm duingrasland. Ook 

zijn er in het zuidelijke puntje en ter hoogte van Zandvoort paraboolduincom-

plexen aanwezig. Het Kennemerstrand is de enige locatie langs de Hollandse 

vastelandsduinen waar een jonge strandvlakte met embryonale duinen en een 

uitgestrekte oppervlakte met kalkrijke duinvalleien aanwezig is. Aan de bin-

nenduinrand zijn diverse landgoederen aanwezig. Hier is een aantal oude bui-

tenplaatsen gelegen, dat voor een aanzienlijk deel bebost is met naaldbos en 

loofbos, waaronder oude bossen met rijke stinzeflora (ministerie van EZ). 

 

Het Natura 2000-gebied omvat (delen van) vier voormalige beschermde na-

tuurmonumenten: Duinen bij Overveen, Duinen tussen Zandvoort en Aerden-

hout, Duinen bij Vogelenzang en Huis te Manpad. Ingevolge artikel 15a, derde 

lid, Natuurbeschermingswet 1998, heeft de bescherming van dat deel van het 

gebied, dat zijn status als beschermd natuurmonument heeft verloren, mede 

betrekking op de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de 

ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis 

van het gebied zoals bepaald in het van rechtswege vervallen besluit. Het deel 

van Natura 2000-gebied binnen de gemeentegrens heeft betrekking op het 

voormalig beschermde natuurmonument Duinen Vogelenzang. 

 

In tabel 7.2 is een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Na-

tura 2000-gebied Kennemerland-Zuid per zogenoemde habitattype en habitat-

soort opgenomen. 
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Tabel 7.2: Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Ken-

nemerland-Zuid (bron: Essentietabel Kennemerland-Zuid, ministerie van EZ) 
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Tabel 7.3: Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof toegepast op habitattypen 

van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid (Bron: Van Dobben en Hinsberg, 2013)  

Habitattypen Kritische depositiewaarde 

(Mol/N/ha/j) 

H2110  Embryonale duinen 1.429 

H2120  Witte duinen 1.429 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 1.071 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 714 

H2130C Grijze duinen (heischraal) 714 

H2150  Duinheiden met struikhei 1.071 

H2160  Duindoornstruwelen 2.000 

H2170  Kruipwilgstruwelen 2.286 

H2180Abe Duinbossen (droog) 1.071 

H2180Ao Duinbossen (droog) 1.429 

H2180B Duinbossen (vochtig) 2.214 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1.786 

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 2.143 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 1.429 

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 1.071 

H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moe-

rasplanten) 

>2.400 

Groen = minder/niet gevoelig 

Geel = gevoelig  

Rood = zeer gevoelig 

 

Aan het deel van het Natura 2000-gebied dat binnen de gemeentegrens ligt, is 

onder meer het habitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) toegekend. Zoals 

uit bovenstaande tabel blijkt is dit habitattype zeer gevoelig voor stikstofdepo-

sitie. De bestaande achtergronddepositie van stikstof ligt voor het gehele Na-

tura 2000-gebied boven de 1.000 Mol/N/ha/j. Op sommige delen die dicht bij 

het plangebied zijn gelegen, is de depositie iets hoger dan 1500 mol N/ha/jaar 

(zie figuur 7.3).  
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F i g u u r  7 . 3 .  H a b i t a t t y p e n -  e n  o v e r s c h r i j d i n g s k a a r t  K e n n e m e r l a n d -

Z u i d ,  S t e r :  P l a n g e b i e d ,  ( B r o n  R o y a l  H a s k o n i n g ,  2 0 1 3 )   

7 . 2 . 2   

C o e p e l d u y n e n  

De Coepelduynen omvatten de smalle strook kustduinen tussen Katwijk en 

Noordwijk. Het relatief kleine gebied is van bijzondere waarde omdat er op 

grote schaal goed ontwikkeld, kalkrijk duingrasland voorkomt dat kenmerkend 

is voor het zeedorpenlandschap. Andere habitattypen nemen in het gebied een 

marginale plaats in. De Coepelduynen bestaan uit een zeereep met daarachter 

een reeks van jonge paraboolduinen. Het duingebied, van oudsher sterk beïn-

vloed door menselijk gebruik vanuit de nabijgelegen vissersdorpen Katwijk en 

Noordwijk, is een klassiek voorbeeld van een zeedorpenlandschap met een 

fijnschalig mozaïek van open en gesloten grasland. Activiteiten als de aanleg 

van akkertjes, het kappen van hout, het weiden van vee en het drogen en boe-
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ten van netten leidden tot een lichte verrijking met voedingsstoffen en plaat-

selijk ook tot verstuivingen, waarbij kalkrijk zand aan het oppervlak kwam.  

De Coepelduynen zijn geselecteerd onder de Habitatrichtlijn vanwege de gras-

landen van het prioritaire habitattype Grijze duinen (kalkrijk). Over grote op-

pervlakten komen hier de twee belangrijkste vegetatietypen van het zeedor-

penlandschap voor, de associaties Sileno-Tortuletum rura liformis en Anthylli-

do-Silenetum. Het Sileno-Tortuletum is een relatief open grasland op kalkrijk 

zand met in de Coepelduynen onder meer kegelsilene (Silene conica), knol-

beemdgras (Poa bulbosa), kandelaartje (Saxifraga tridactylites), Liggende as-

perge (Asparagus officinalis subsp. prostrata), Ruw gierstgras (Milium vernale), 

opvallend veel duinaveruit (Artemisia campestris subsp. maritima), en hier en 

daar de zeldzame blauwe bremraap (Orobanche purpurea). 

 

Tabel 7.4: Essentietabel Coepelduynen 
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F i g u u r  7 . 4 .  H a b i t a t t y p e n -  e n  o v e r s c h r i j d i n g s k a a r t  C o e p e l d u y n e n  

( B r o n  R o y a l  H a s k o n i n g ,  2 0 1 3 )  

 

Vochtige duinvalleien zijn zeldzaam in het gebied. Een voorbeeld is de vallei 

Guytendel die in het verleden als akker in gebruik is geweest en daarna is 

dichtgegroeid met Duinriet (Calamagrostis epigejos). Omdat de Coepelduynen, 

in tegenstelling tot veel andere duingebieden, weinig met struweel is be-

groeid, vinden we hier nog steeds een goed ontwikkelde broedvogelbevolking 

van relatief open duin. Kenmerkende soorten zijn wulp, veldleeuwerik, rood-

borsttapuit, kneu en de in ons land sterk achteruitgaande tapuit. Een broed-

plaats van de nog zeldzamere kuifleeuwerik was nog tot in de 21de eeuw  

bezet, maar bleek in 2003 verlaten. Zoals uit figuur 7.4 blijkt, ligt voor veel 

habitattypen ook hier de achtergronddepositie voor stikstof boven de kritische 

depositiewaarde.  

7 . 2 . 3   

M e i j e n d e l  e n  B e r k h e i d e  

Meijendel en Berkheide bestaat uit een brede duinstrook met een gevarieerd 

en uitgestrekt, kalkrijk duinlandschap, dat reliëfrijk en landschappelijk zeer 

afwisselend is. Het zuidelijke deelgebied Meijendel is een relatief laag gelegen 
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gebied met grote 'uitgestoven duinvlakten', dat in het zuidelijk deel minder 

reliëfrijk is. In het noordelijke deelgebied Berkheide liep het zand vast in de 

oorspronkelijk natte stroombedding van de oude Rijn. Het is gevormd door 

overstuiving van oude duinen, waardoor het een relatief hooggelegen duinmas-

sief is. Hier is de kweldruk dan ook groter dan in Meijendel. Het landschap 

heeft een kenmerkende opbouw van evenwijdige duinenrijen met opeenvol-

gende hoge paraboolduinen en moerassige laagten met struweel, waarin grote 

valleien liggen zoals Kijfhoek, Bierlap en de vallei Meijendel. Dit zijn duinak-

kers die nu vooral uit bos bestaan; het gebied kent dan ook een aantal goed 

ontwikkelde bostypen. Plaatselijk, zoals in de Libellenvallei, komen soortenrij-

ke duinvalleibegroeiingen voor. Na grootschalig herstel van een aantal valleien 

bij de Wassenaarse Slag, breiden deze begroeiingen zich uit. In Berkheide is, 

met name in de buurt van Katwijk, een groot areaal goed ontwikkeld kalkrijk 

duingrasland aanwezig, ontstaan door het eeuwenlange menselijke gebruik van 

het zogenaamde zeedorpenlandschap. 

 

Tot de belangrijkste natuurwaarden in het gebied behoren de duingraslanden 

en de vochtige duinvalleien. Wat het eerste betreft: deze worden in de afzon-

derlijke landschappen in verschillende hoedanigheid aangetroffen. Een centra-

le rol wordt daarbij ingenomen door het soortenrijke Taraxaco Galietum veri, 

dat in de duinen van Meijendel en Berkheide bijzonder veel zeldzame duin-

paardenbloemen herbergt en als grote bijzonderheid de fraaie Kruisbladgenti-

aan. Deze associatie gedijt het best op wat vlakkere delen van het duin, die 

droog tot iets vochtig zijn, betrekkelijk kalkrijk en bij voorkeur worden be-

graasd door konijnen. Eveneens soortenrijk zijn de graslanden van het Anthyl-

lido Silenetum en het Sileno-Tortuletum ruraliformis, die beide het best ont-

wikkeld zijn in het zeedorpenlandschap. Het Anthyllido-Silenetum, dat samen 

met het Taraxaco-Galietum deel uitmaakt van het verbond Polygalo-Koelerion, 

groeit optimaal op kalkrijke noordhellingen en staat wel bekend als het 'kalk-

grasland van de duinen'.  

 

De toename van waterpartijen en bijbehorende moerasvegetatie in het duin 

reflecteert zich in een sterke toename van moeras- en watervogels. De water-

vogels als dodaars, geoorde fuut, fuut, kuifeend en slobeend hebben vanaf be-

gin van de jaren negentig van de vorige eeuw weer een belangrijk deel van de 

winst in moeten leveren. Recente nieuwkomers zijn aalscholver en blauwborst. 

Van de aalscholver, die zich in 1991 in Meijendel vestigde, zijn inmiddels enke-

le honderden paren aanwezig. De Blauwborst vestigde zich vanaf het begin van 

de jaren 1990 en is nu met enige tientallen paren vertegenwoordigd. In het 

broedseizoen van 2006 werden zowel van roerdomp als van de zeldzame woud-

aap een territorium in Meijendel opgemerkt. De krooneend lijkt eveneens vas-

te voet aan de grond te krijgen, al gaat het vooralsnog om slechts enkele paar-

tjes. Door begrazing van moerasvegetatie heeft een deel van de gewone moe-

rasvogels, zoals kleine karekiet, bosrietzanger en rietgors, het moeilijk. Zoals 

uit figuur 7.5 blijkt, ligt voor veel habitattypen ook hier de achtergronddeposi-

tie voor stikstof boven de kritische depositiewaarde.  
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F i g u u r  7 . 5 .  H a b i t a t t y p e n -  e n  o v e r s c h r i j d i n g s k a a r t  M e i j e n d e l  &  

B e r k h e i d e  ( B r o n  R o y a l  H a s k o n i n g  2 0 1 3 )  
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Tabel 7.5 Essentietabel Meijendel & Berkheide 

 

 

7 . 3   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

7 . 3 . 1   

A l g e m e e n  

Hierna is op basis van een onderbouwing uiteengezet welke effecten plaats 

kunnen vinden. 

 

L an d b o u w  

Het concept ontwerpbestemmingsplan biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor 

de agrarische bedrijfstak met mogelijk negatieve effecten op de Natura 2000-

gebieden. De meeste Natura 2000-gebieden zijn meer of minder gevoelig voor 

verzuring, vermesting en verdroging. Aan verzurende en vermestende depositie 

(hoofdzakelijk ammoniak) wordt in deze passende beoordeling ruim aandacht 

gegeven. Omdat de milieueffecten van ammoniak over een grote afstand kun-

nen plaatsvinden, kunnen deze ook buiten het bestemmingsplangebied plaats-

vinden. Vooralsnog worden milieueffecten tot op een afstand van 30 km buiten 

het plangebied verwacht. Ook verdrogingseffecten kunnen optreden door bij-

voorbeeld het wijzigen van het slotenpatroon en/of het aanbrengen van drai-

nage. 
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L i c h t h i nd e r  t e n  g e v o l g e  v a n  g l a s t u i n b ou w  

Het concept ontwerpbestemmingsplan gaat uit van een beperkte uitbreiding 

van de bestaande glastuinbouwbedrijven (zie hoofdstuk 2). Kassen kunnen on-

gewenste lichtuitstraling geven hetgeen negatieve effecten op vogels en 

vleermuizen kan hebben. Bedacht moet worden dat bij de bestaande glastuin-

bouwbedrijven er al sprake is van een zekere verstoring door licht. De voor 

licht gevoelige soorten zullen deze plekken daarom mijden. Langs de randen 

van het Natura 2000-gebied komen geen glastuinbouwbedrijven voor. Boven-

dien zijn de habitattypen en de doelsoorten niet erg gevoelig voor licht. Dit 

geldt niet voor de meervleermuis, maar deze soort is in het deel van het Natu-

ra 2000-gebied, dat in de gemeente is gelegen en het deel dat aan de gemeen-

te grenst, niet te verwachten. Deze soort komt met name veel noordelijker 

voor, in het infiltratiegebied. De soort foerageert boven de grotere waterpar-

tijen. De aanwezige broedvogels zijn niet in belangrijke mate gevoelig voor 

licht. Vanwege het feit dat de glastuinbouwbedrijven niet in of aan het Natura 

2000- gebied liggen en dat gevoelige fauna (meervleermuis) hier niet aanwezig 

is, zijn geen negatieve effecten ten gevolge van glastuinbouw op Natura 2000 

instandhoudingsdoelstellingen te verwachten.  

 

R e c r e a t i e  

Het bestemmingsplan bevat het bungalowpark Dunimar. Kleinschalig kamperen 

wordt in de gemeente niet toegelaten. Het plan voorziet wel in een toename 

van het aantal recreatiebungalows. Een geringe toename van de dagrecreatie 

in Natura 2000-gebieden kan daarvan het gevolg zijn (toename van optische 

verstoring). In een apart onderzoek is aangetoond dat de geplande uitbreiding 

van het bungalowpark Dunimar geen significant negatieve effecten zal hebben 

op Het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid en ook niet op andere Natura 

2000-gebieden (Voortoets Natuurbeschermingswet Uitbreiding Landal Dunimar 

Noordwijkerhout, BügelHajema Adviseurs, 2015). In de natuurgebieden wordt 

de recreatie geleid via paden, waardoor de betredingsdruk op kwetsbare habi-

tattypen niet zal toenemen. Verder wordt er geen recreatieve infrastructuur 

aangelegd en zullen in fysieke zin de Natura 2000-gebieden onaangetast blij-

ven. Het bestemmingsplan maakt verder geen recreatieve ontwikkelingen mo-

gelijk rond de Natura 2000-gebieden. Negatieve effecten vanwege een lichte 

toename van dagrecreatie zijn derhalve niet te verwachten.  

 

O v e r i g e  s t o r i n g s f a c to r en  

De effectenindicator van het Ministerie van Economische Zaken onderscheidt 

ten aanzien van Natura 2000-gebieden 19 storingssoorten. Enkele storingsfac-

toren zoals optische verstoring en verstoring door licht zijn hierboven reeds 

behandeld. De storingsfactoren verdroging en vermesting worden in de volgen-

de paragrafen uitvoerig behandeld. De overige storingsfactoren zijn in het ka-

der van het bestemmingsplan buitengebied niet aan de orde: ten gevolge van 

het bestemmingsplan vinden geen oppervlakteverlies, versnippering, verzoe-

ting, verzilting, verandering in de waterhuishouding (anders dan verdroging), 

trillingen, mechanische effecten en veranderingen van de populatiedynamiek 

plaats. Deze storingsfactoren worden daarom niet verder behandeld.      
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7 . 3 . 2   

S t i k s t o f d e p o s i t i e  

Door de uitbreidingsmogelijkheid van de veehouderijbedrijven in het bestem-

mingsplangebied kan er sprake zijn van een toename van het aantal stuks vee 

in het plangebied. Hierdoor is er ook sprake van een toename van de ammoni-

akemissie. In geringe mate kan de ammoniakemissie ook toenemen ten gevolge 

van uitbreiding van de glastuinbouw. Dit heeft te maken met de uitstoot van 

verwarmingsinstallaties. Omdat de ammoniakdepositie sterk samenhangt met 

de ammoniakemissie is er ook sprake van een toename van de depositie, ook in 

Natura 2000-gebieden.  

 

Voor het planMER is onderzoek uitgevoerd naar de ammoniakemissie en –depo-

sitie van de veehouderijbedrijven in het bestemmingsplangebied. Hierbij is ge-

bruik gemaakt van het rekenmodel Aerius. De ammoniakemissie is bepaald op 

basis van de in de bijlage van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) 

en/of de in bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) opgenomen 

ammoniakemissiefactoren per veesoort. De uitgangspunten van het onderzoek 

zijn in paragraaf 2.4 opgenomen.  

 

De toename van de ammoniakdepositie in het concept ontwerpbestemmings-

plan in vergelijking met de huidige situatie is in onderstaande tabel weergege-

ven. In bijlage 1 van dit MER is de Aerius-berekening opgenomen. 

  

Natura 2000-gebieden  Depositie  

Huidige situatie 

Depositie  

Concept Ontwerp  

Toename 

(worst case) 

Noordhollands Duinreservaat 0,13 0,19 0,06 

Polder Westzaan 0,11 0,17 0,06 

Ilperveld, Varkensland Oost-

zanerveld & Twiske 

0,06 0,09 0,03 

Kennemerland-Zuid  218,13 254,19 36,06 

De Coepelduynen  0,57 1,17 0,60 

De Wilck n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Meijendel & Berkheide 0,28 0,55 0,27 

Westduinpark Papendal  0,07 0,12 0,05 

 

C o n c l u s i e  a m m o n i a kd e po s i t i e   

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, kan de toename van ammoniakdepositie op 

Natura 2000-gebieden groot zijn. Voor de gemeente Noordwijkerhout betreft 

het vooral Kennemerland-Zuid waar de toename 36,06 mol N/ha/jaar  

bedraagt. In de Meijendel en Berkheide, Coepelduynen, Noord-Hollands Duin-

reservaat en polder Westzaan is de toename veel geringer namelijk 0,06 tot 

0,27 mol N/ha/jaar. In al deze gebieden is de achtergronddepositie hoger dan 

de kritische depositiewaarde van het meest gevoelige habitattype. Dit bete-

kent dat elke toename van depositie op deze Natura 2000-gebieden een "signi-

ficant negatief effect" kan hebben. In het kader van de per 1 juli 2015 inge-

voerde PAS-regeling is ook in de overbelaste gebieden een toename van 0,05 

mol N/ha/jaar toelaatbaar. Daarboven zijn deposities niet zonder meer toe-
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laatbaar. Deposities tussen de 0,05 mol en de 1 mol dienen te worden gemeld 

bij de provincie. Bij deposities boven de 1 mol dient een Nb-wetvergunning te 

worden aangevraagd. In beide gevallen is niet op voorhand zeker of depositie-

toenames boven de 0,05 mol kunnen worden gehonoreerd. Voor de gebieden 

Kennemerland-Zuid, Meijendel en Berkheide, Coepelduynen, Noord-Hollands 

Duinreservaat en polder Westzaan kunnen significante effecten ten gevolge 

van stikstofdepositie niet op voorhand worden uitgesloten. Voor de overige ge-

bieden (ook de niet genoemde verder weg gelegen Natura 2000-gebieden) is 

gebleken dat de maximale toename beneden de 0,05 mol ligt. Daar treden dus 

geen significant negatieve effecten op.   

7 . 3 . 3   

H y d r o l o g i e  i n  r e l a t i e  t o t  b o d e m i n g r e p e n   

Vaak hebben waterschappen en/of provincies zones van hydrologische beïn-

vloeding opgenomen rond Natura 2000-gebieden. Maatregelen in een bepaald 

gebied kunnen invloed hebben op het naastliggende gebied. Als tegenstrijdige 

belangen naast elkaar voorkomen, kan de invloed ongewenst zijn. Zo kan door 

vernattingsmaatregelen in het natuurgebied vernattingsschade ontstaan in het 

naastgelegen landbouwgebied of kunnen wegen of woningen in het natuurge-

bied grondwateroverlast krijgen. Ook kan de aanleg van drainage in een land-

bouwperceel leiden tot ongewenste verlaging van de grondwaterstand in het 

naastgelegen natuurgebied. Dit wordt hydrologische beïnvloeding genoemd.  
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De breedte van de hydrologische beïnvloedingszone kan variëren en is afhanke-

lijk van bodemopbouw en oppervlaktewaterstructuur. Over het algemeen be-

paalt het waterschap de breedte van de hydrologische beïnvloedingszones. 

Voor wat betreft het aanbrengen van drainage, het wijzigen van greppelsys-

temen of andere diepe grondwerkzaamheden, kan er sprake zijn van signifi-

cant negatieve effecten die kunnen optreden in de binnen het plangebied ge-

legen of aangrenzende Natura 2000-gebieden. Voor het Natura 2000-

Kennemerland-Zuid is reeds aangegeven dat dit gebied gevoelig is voor verdro-

ging. Ten aanzien van diepe grondwerkzaamheden zoals hierboven genoemd, 

in een zone rond dit Natura 2000-gebied, kunnen significant negatieve effecten 

niet op voorhand worden uitgesloten.   

7 . 3 . 4   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In onderstaande tabel is de beoordeling van de effecten opgenomen. 

 

Tabel: Effectbeoordeling Natura 2000 

Criterium Verzuring en vermesting  

concept ontwerpbe-

stemmingsplan 

Hydrologie 

(verdroging)  

Glastuinbouw 

(licht)  

Recreatie 

(optische 

verstoring)  

Natura 2000 

instandhoudingsdoelen 

 

- 

 

0/- 

 

0 

 

0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

7 . 4   

M a a t r e g e l e n  e n  a l t e r n a t i e f  

In het concept ontwerpbestemmingsplan is sprake van een toename van de 

verzuring en vermesting in Natura 2000-gebieden door de toename van de am-

moniakemissie en -depositie van de veehouderijbedrijven. Deze effecten zijn 

als negatief beoordeeld. Door de ammoniakemissie van de bedrijven te beper-

ken, kan de verzuring en vermesting worden voorkomen. Hiervoor kan in over-

weging worden genomen om in het bestemmingsplan regels op te nemen op 
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grond waarvan de ammoniakemissie van de bedrijven wordt vastgesteld en het 

gebruik van gronden en bouwwerken hieraan te koppelen. Belangrijk hierbij is 

dat de ammoniakemissie zo wordt vastgesteld dat er door de emissie van de 

bedrijven samen niet sprake is van een (significant) negatief effect. 

 

Genoemde maatregelen hebben geleid tot het alternatief (zie hoofdstuk 5). In 

dit alternatief is slechts een zeer beperkte toename van stikstof mogelijk. Dat 

betekent dat met dit alternatief geen significant negatieve effecten op Natura 

2000-gebieden op kunnen treden. Deze regeling sluit namelijk aan bij de op  

1 juli 2015 ingevoerde PAS-wetgeving. Deze regeling is in een overkoepelende 

landelijke Passende Beoordeling onderzocht (Passende beoordeling over het 

programma aanpak stikstof 2015-2021 Ministerie van Economische Zaken/ Mi-

nisterie van Infrastructuur en Milieu, 10 januari 2015). Tevens zijn in dit alter-

natief maatregelen opgenomen om negatieve effecten van verdroging tegen te 

gaan: In een zone van 1000 meter rond het Natura 2000-gebied Kennemerland-

Zuid mag het sloot- en greppelpatroon niet worden gewijzigd. Tevens mag er 

geen nieuwe drainage worden aangelegd en is diepploegen niet toegestaan. 

Met deze maatregelen worden significant negatieve effecten op Natura 2000- 

gebieden ten aanzien van verdroging voorkomen.  

 

Dit alternatief is daarmee een uitvoerbaar alternatief.   

7 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk 

worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlij-

nen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de 

milieueffecten op de natuur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een 

beoordeling op hoofdlijnen is in beginsel voldoende informatie beschikbaar. 

 

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat uit de omschrijving van de milieueffec-

ten van het concept ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft de verzuring en 

vermesting blijkt dat effecten (van een toename) van de ammoniakemissie 

over grote afstand nog zijn waar te nemen. Dit betekent dat deze effecten 

door activiteiten op grond van andere plannen en projecten buiten het be-

stemmingsplangebied, zoals bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van 

andere gemeenten in de omgeving, versterkt of verzwakt kunnen worden.  

 

Vaak zullen dergelijke bestemmingsplannen overeenkomstige ontwikkelings-

mogelijkheden voor de agrarische bedrijfstak bieden als het bestemmingsplan 

Buitengebied 2016 van de gemeente Noordwijkerhout. Hierdoor is er in begin-

sel in de betreffende bestemmingsplannen waarschijnlijk ook een toename van 

de ammoniakemissie mogelijk. De effecten van het concept ontwerpbestem-

mingsplan voor wat betreft de verzuring en vermesting zullen door de activi-
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teiten op grond van deze bestemmingsplannen waarschijnlijk dan ook eerder 

versterkt worden dan verzwakt. 

 

In het concept ontwerpbestemmingsplan is er echter al sprake van een "signifi-

cant negatief effect" op Natura 2000-gebieden door de toename van de ammo-

niakemissie in het bestemmingsplangebied, op basis waarvan het milieueffect 

van het concept ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft verzuring en ver-

mesting als negatief is beoordeeld. Nu wordt dit effect door de ammoniak-

emissie van andere activiteiten op grond van de bestemmingsplannen voor het 

landelijk gebied van andere gemeenten mogelijk versterkt, maar voor de be-

oordeling van het effect maakt dit geen verschil: er blijft sprake van een "sig-

nificant negatief effect" dat als negatief wordt beoordeeld. 
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8 8  S a m e n v a t t i n g ,  

c o n c l u s i e s  e n  v e r -

a n t w o o r d i n g  

8 . 1   

S a m e n v a t t i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de verwachte effecten. 

 

Natuur Concept ontwerp-  

bestemmingsplan 

Effecten op Natura 2000-gebieden 

 Stikstofdepositie 

 Andere effecten 

 

0 

0 

Effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en andere natuurgebieden  

 Stikstofdepositie 

 Andere effecten 

 

 

0 

0 

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde soorten 

 Stikstofdepositie 

 Fysieke aantasting 

 

 

0/- 

0/- 

Landschap  

Effecten op de structuur van het landschap 
 

- 

Cultuurhistorie  

Effecten op de cultuurhistorische waarde 
 

0/- 

Archeologie  

Effecten op de archeologische verwachtingswaarde 
 

0/- 

Geur  

Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie 
 

0 

Water en Bodem  

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit. 0/- 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. 0/- 

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit. 0 

Risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlakte-

water 

0/- 

Effecten op de bodemkwaliteit  0 

Verkeer  

Verandering van verkeersintensiteiten 0/- 

Verandering in de verkeersveiligheid 0/- 
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Luchtkwaliteit  

Toe/afname knelpunten fijnstof t.g.v. wegverkeer 0 

Toe/afname knelpunten fijnstof bedrijfsvoering 0 

Geluid  

Toe/afname aantal geluidgehinderden 0/- 

Gezondheid  

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen 0 

8 . 2   

C o n c l u s i e s  e n  a a n b e v e l i n g e n  

Het alternatief worst case concept ontwerpbestemmingsplan kan voor de as-

pecten natuur en landschap leiden tot negatieve effecten. Voor natuur wordt 

dit met name veroorzaakt door de uitbreidingsmogelijkheden van de veehou-

derijen. Een maximale uitbreiding van de twee veehouderijbedrijven kan lei-

den tot een toename van de stikstofemissie die zodanig is, dat significant ne-

gatieve effecten op het nabij gelegen Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid 

niet kunnen worden uitgesloten. Voor landschap worden de effecten veroor-

zaakt door de bouwmogelijkheden binnen de vigerende bestemmingsplannen.  

 

De effecten op natuur zijn in het ontwerpbestemmingsplan veel minder aan-

wezig. Het opnemen van een maximaal toegestane ammoniakemissie per vee-

houderij en het opnemen van een hydrologische beschermingszone in het ont-

werpbestemmingsplan zorgen ervoor dat de effecten in beschermde natuurge-

bieden niet meer negatief zijn. Dit blijkt ook uit de Passende beoordeling in 

hoofdstuk 6. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is het bestem-

mingsplan daarmee uitvoerbaar. Het ontwerpbestemmingsplan kan nog wel ef-

fecten hebben op beschermde soorten. De opgenomen voorwaarden in wijzi-

gingsbevoegdheden, alsmede de eisen van de Flora- en faunawet voorkomen 

evenwel dat deze effecten daadwerkelijk optreden. 

8 . 3   

M o n i t o r i n g  e n  e v a l u a t i e  

Conform de Wet Milieubeheer dient het bevoegd gezag bij een besluit, waar-

voor een plan-m.e.r.-procedure is doorlopen, een evaluatieprogramma op te 

zetten en uit te (laten) voeren. Het MER dient een aanzet tot een dergelijk 

evaluatieprogramma te bevatten. Geadviseerd wordt om periodiek te bezien 

op welke wijze de ontwikkelingen in de landbouw plaatsvinden. Mocht er spra-

ke zijn van forse afwijkingen ten opzichte van de aannames in dit planMER dan 

is het wenselijk om te evalueren in hoeverre het beleid en het bestemmings-

plan moeten worden bijgesteld. 

 

  



 

 

 

  
850.21.01.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Noordwijkerhout - 17 november 2015 
 

143 

Voorgesteld wordt om in ieder geval elke twee jaar te bezien of de punten van 

nuancering, die in de vorige paragraaf zijn benoemd ook daadwerkelijk optre-

den. Bij grotere afwijkingen kan zo nodig bijgestuurd worden. Overigens is in 

sommige concrete gevallen van uitbreiding van agrarische bedrijven sprake van 

een plicht om een Besluit-m.e.r. op te stellen. Aan de hand van de bij een 

dergelijk BesluitMER vereiste concretere en specifiekere informatie, kan wor-

den geverifieerd of de in dit planMER gehanteerde uitgangspunten en uitkom-

sten correct zijn geweest. Indien dat niet het geval blijkt te zijn, dan dient te 

worden besproken of dat nog moet leiden tot een aanpassing van beleid en be-

stemmingsplan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

B i j l a g e  



 

 

B i j l a g e  1 :  A e r i u s - b e r e k en i n g  

 

 

  



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000-
gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

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

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

2EZNtBRq4Q (11 november 2015)

pagina 1/33



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

gemeente Noordwijkerhout Buitengebied, nvt nvt

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

PlanMER Noordwijkerhout 2EZNtBRq4Q

Datum berekening Rekenjaar

11 november 2015, 11:56 2015

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 8.322,90 kg/j 11.536,50 kg/j 3.213,60 kg/j

NH3 2.288,90 kg/j 3.653,90 kg/j 1.365,00 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Kennemerland-Zuid Zuid-Holland

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

218,13 254,19 + 36,06

Toelichting PlanMER Noordwijkerhout
vergelijking
Huidige situatie/Worst case situatie
agrarische bedrijven inclusief  glastuinbouw

2EZNtBRq4Q (11 november 2015)Berekening voor
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Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 93026, 473045
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 477,30 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

K 1.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

90 NH3 5,000 450,00 kg/j

K 2.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; paarden in opfok (jonger dan
3 jaar)) (Overig)

13 NH3 2,100 27,30 kg/j
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Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 92625, 475840
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

K 1.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

75 NH3 5,000 375,00 kg/j

Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 92820, 475389
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 125,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

K 1.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

25 NH3 5,000 125,00 kg/j
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Naam Bron 4
Locatie (X,Y) 96536, 478861
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 1.311,60 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

86 NH3 13,000 1.118,00 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

44 NH3 4,400 193,60 kg/j

Naam Bron 5
Locatie (X,Y) 94313, 476273
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 357,60 kg/j

Naam Bron 6
Locatie (X,Y) 94905, 476046
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 703,80 kg/j

Naam Bron 7
Locatie (X,Y) 94990, 476263
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie
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Naam Bron 8
Locatie (X,Y) 95058, 475257
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 386,20 kg/j

Naam Bron 9
Locatie (X,Y) 95059, 475168
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1.055,50 kg/j

Naam Bron 10
Locatie (X,Y) 94667, 474850
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 588,20 kg/j

Naam Bron 11
Locatie (X,Y) 94413, 476395
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1.657,50 kg/j

Naam Bron 12
Locatie (X,Y) 94915, 476236
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 291,80 kg/j
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Naam Bron 13
Locatie (X,Y) 94550, 474199
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 517,00 kg/j

Naam Bron 14
Locatie (X,Y) 92301, 474728
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1.131,80 kg/j

Naam Bron 15
Locatie (X,Y) 93751, 476226
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 457,50 kg/j

Naam Bron 16
Locatie (X,Y) 94498, 474644
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1.176,00 kg/j
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Locatie
Situatie 2

Emissie
(per bron)

Situatie 2

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 93026, 473045
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 1.624,90 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

K 1.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

317 NH3 5,000 1.585,00 kg/j

K 2.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; paarden in opfok (jonger dan
3 jaar)) (Overig)

19 NH3 2,100 39,90 kg/j
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Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 92625, 475840
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

K 1.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

75 NH3 5,000 375,00 kg/j

Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 92820, 475389
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 125,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

K 1.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

25 NH3 5,000 125,00 kg/j

Naam Bron 4
Locatie (X,Y) 96536, 478861
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 1.529,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.6 ligboxenstal met dichte hellende vloer,
met profilering, met snelle gierafvoer
met mestschuif  (Rundvee; melk- en
kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (BWL
2009.11.V4)

139 NH3 11,000 1.529,00 kg/j
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Naam Bron 5
Locatie (X,Y) 94313, 476273
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1.004,00 kg/j

Naam Bron 6
Locatie (X,Y) 94905, 476046
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1.004,00 kg/j

Naam Bron 7
Locatie (X,Y) 94990, 476263
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 404,00 kg/j

Naam Bron 8
Locatie (X,Y) 95058, 475257
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1.004,00 kg/j

Naam Bron 9
Locatie (X,Y) 95059, 475168
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1.055,50 kg/j
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Naam Bron 10
Locatie (X,Y) 94667, 474850
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 922,40 kg/j

Naam Bron 11
Locatie (X,Y) 94413, 476395
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1.657,50 kg/j

Naam Bron 12
Locatie (X,Y) 94915, 476236
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 656,30 kg/j

Naam Bron 13
Locatie (X,Y) 94550, 474199
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 517,00 kg/j

Naam Bron 14
Locatie (X,Y) 92301, 474728
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1.131,80 kg/j
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Naam Bron 15
Locatie (X,Y) 93751, 476226
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1.004,00 kg/j

Naam Bron 16
Locatie (X,Y) 94498, 474644
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1.176,00 kg/j
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectverschil
(Kennemerland-Zuid)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Hoogste
depositie
Situatie 2
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

Kennemerland-Zuid 218,13 254,19 + 36,06 254,19

Coepelduynen 0,57 1,17 + 0,60 1,17

Meijendel & Berkheide 0,28 0,55 + 0,27 0,55

Noordhollands Duinreservaat 0,13 0,19 + 0,06 0,19

Nieuwkoopse Plassen & De
Haeck

0,09 0,15 + 0,06 0,15

Polder Westzaan 0,11 0,17 + >0,05 0,17

Westduinpark & Wapendal 0,07 0,12 + 0,05 0,12

Schoorlse Duinen 0,06 0,09 + 0,03 0,09

Wormer- en Jisperveld &
Kalverpolder

0,07 0,10 + 0,03 0,10

Botshol 0,06 0,09 + 0,03 0,09

Solleveld & Kapittelduinen >0,05 0,08 + 0,03 0,08

Oostelijke Vechtplassen 0,06 0,09 + 0,03 0,09

Ilperveld, Varkensland,
Oostzanerveld & Twiske

0,06 0,09 + 0,03 0,09

Naardermeer >0,05 0,08 + 0,03 0,08

Eilandspolder 0,03 >0,05 + 0,02 >0,05
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Geen overschrijding

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

In tenminste één hectare is meer dan 60% van de
ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Depositie per
habitatt�ype

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 218,13 254,19 + 36,06

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-
eikenbos

132,14 154,20 + 22,06

H2150 Duinheiden met struikhei 31,04 36,30 + 5,26

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 16,97 20,15 + 3,18

H2160 Duindoornstruwelen 11,53 13,78 + 2,26

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 10,04 12,01 + 1,98

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 4,57 5,80 + 1,24

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 3,40 4,43 + 1,03

H2170 Kruipwilgstruwelen 3,40 4,43 + 1,03

H2120 Witte duinen 1,21 2,12 + 0,90

H2180B Duinbossen (vochtig) 3,46 4,26 + 0,79

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-
eikenbos

2,47 3,23 + 0,77

H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H2130B, H2130C)

0,92 1,51 + 0,59

H2130C Grijze duinen (heischraal) 2,38 2,96 + 0,58

H2110 Embryonale duinen 0,79 1,14 + 0,36

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

1,16 1,52 + 0,35
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Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,64 0,90 + 0,26

ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,64 0,90 + 0,25

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,26 0,38 + 0,12

H6430C Ruigten en zomen (droge
bosranden)

0,13 0,19 + 0,06

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,08 0,12 + 0,04

Coepelduynen

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,57 1,17 + 0,60

H2160 Duindoornstruwelen 0,46 0,93 + 0,47

H2120 Witte duinen 0,35 0,71 + 0,36

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,20 0,40 + 0,20
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Meijendel & Berkheide

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2160 Duindoornstruwelen 0,28 0,55 + 0,27

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,28 0,55 + 0,27

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,28 0,55 + 0,27

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,25 0,48 + 0,23

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,24 0,46 + 0,22

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

0,21 0,41 + 0,20

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,21 0,39 + 0,18

ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,19 0,35 + 0,16

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,18 0,34 + 0,16

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,18 0,33 + 0,15

H2120 Witte duinen 0,18 0,33 + 0,15

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,15 0,27 + 0,12

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,14 0,26 + 0,11

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water),
(matig) eutrofe vormen

0,13 0,24 + 0,10

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-
eikenbos

0,12 0,21 + 0,09

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,06 0,11 + 0,05

ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,06 0,10 + 0,04
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Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

>0,05 0,09 + 0,04

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-
eikenbos

0,04 0,07 + 0,03
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Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,13 0,19 + 0,06

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-
eikenbos

0,12 0,18 + 0,06

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,12 0,18 + 0,06

H2160 Duindoornstruwelen 0,12 0,17 + 0,06

H2120 Witte duinen 0,12 0,17 + 0,06

H9999:87 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H2130B, H2130C)

0,11 0,17 + 0,06

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,11 0,16 + >0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,11 0,16 + >0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,11 0,16 + >0,05

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,10 0,16 + >0,05

H6430C Ruigten en zomen (droge
bosranden)

0,10 0,15 + 0,05

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,08 0,12 + 0,04

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,07 0,10 + 0,03

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,06 0,09 + 0,03

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) >0,05 0,08 + 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei 0,06 0,08 + 0,03
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Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,05 0,07 + 0,03

H6410 Blauwgraslanden 0,04 0,06 + 0,02

H7210 Galigaanmoerassen 0,04 0,06 + 0,02

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,09 0,15 + 0,06

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,08 0,13 + >0,05

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,06 0,10 + 0,04

H91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,10 + 0,04

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,05 0,08 + 0,03

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) >0,05 0,08 + 0,03

H6410 Blauwgraslanden 0,05 0,08 + 0,03

H7210 Galigaanmoerassen 0,05 0,07 + 0,03
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Polder Westzaan

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,11 0,17 + >0,05

H91D0 Hoogveenbossen 0,09 0,13 + 0,04

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,08 0,11 + 0,04

H9999:91 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H7140B)

0,07 0,10 + 0,03

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,06 0,09 + 0,03

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06 0,09 + 0,03
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Westduinpark & Wapendal

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,07 0,12 + 0,05

H2160 Duindoornstruwelen 0,07 0,11 + 0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,07 0,11 + 0,05

H2120 Witte duinen 0,06 0,11 + 0,04

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,06 0,09 + 0,04

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-
eikenbos

0,06 0,09 + 0,04

H2150 Duinheiden met struikhei >0,05 0,09 + 0,04

H2180Ao Duinbossen (droog), overig >0,05 0,08 + 0,03
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Schoorlse Duinen

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-
eikenbos

0,06 0,09 + 0,03

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) >0,05 0,09 + 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei >0,05 0,08 + 0,03

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) >0,05 0,08 + 0,03

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,05 0,08 + 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,05 0,07 + 0,03

H2120 Witte duinen 0,05 0,07 + 0,03

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,04 0,06 + 0,02

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,04 0,06 + 0,02

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,04 0,06 + 0,02

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open
water), oligo- tot mesotrofe vormen

0,03 >0,05 + 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,03 >0,05 + 0,02

H2160 Duindoornstruwelen 0,04 >0,05 + 0,02 -

H2110 Embryonale duinen 0,03 >0,05 + 0,02
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Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,07 0,10 + 0,03

H91D0 Hoogveenbossen 0,05 0,07 + 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,05 0,07 + 0,02

Botshol

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H7210 Galigaanmoerassen 0,06 0,09 + 0,03

H91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,09 + 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,06 0,09 + 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06 0,09 + 0,03

ZGH3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

>0,05 0,09 + 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,05 0,07 + 0,03
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Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-
eikenbos

>0,05 0,08 + 0,03

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05 0,08 + 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei 0,05 0,07 + 0,03

H2160 Duindoornstruwelen 0,05 0,08 + 0,03

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

0,05 0,08 + 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,05 0,08 + 0,03

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,04 0,07 + 0,03

H2120 Witte duinen 0,03 >0,05 + 0,02
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Oostelijke Vechtplassen

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,09 + 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,06 0,09 + 0,03

H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker
KDW op basis meest kritische aangewezen
type (H3140)

>0,05 0,08 + 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

>0,05 0,08 + 0,03

H7210 Galigaanmoerassen 0,05 0,08 + 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,05 0,07 + 0,03

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,04 0,07 + 0,02

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,04 0,07 + 0,02

H6410 Blauwgraslanden 0,04 0,06 + 0,02
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Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,09 + 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,06 0,08 + 0,03

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) >0,05 0,08 + 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,04 0,07 + 0,02
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Naardermeer

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H91D0 Hoogveenbossen >0,05 0,08 + 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

>0,05 0,08 + 0,03

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,05 0,08 + 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,05 0,07 + 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,05 0,07 + 0,03

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,05 0,07 + 0,02

ZGH6410 Blauwgraslanden 0,05 0,07 + 0,02

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,04 0,06 + 0,02

H6410 Blauwgraslanden 0,04 >0,05 + 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,04 >0,05 + 0,02

Eilandspolder

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,03 >0,05 + 0,02
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Geen overschrijding

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

In tenminste één hectare is meer dan 60% van de
ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

2EZNtBRq4Q (11 november 2015)Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor
vergunningaanvraag

pagina 30/33



Depositie
resterende

gebieden

Natuurgebied Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Hoogste
depositie
Situatie 2
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

Markermeer & IJmeer 0,04 0,07 + 0,02 0,07 -

WATERLAND AEEN EN DRIEEN 0,04 0,06 + 0,02 0,06 -

Geen overschrijding

Wel overschrijding
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Depositie per
habitatt�ype

Markermeer & IJmeer

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H3150 Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,04 0,07 + 0,02 -

WATERLAND AEEN EN DRIEEN

Geen overschrijding

Wel overschrijding
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. 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 de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014.1_20150903_de05cf2bce

Database versie 2014.1_20150825_fb538daf31

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek
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