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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding
ABN AMRO Facility Management heeft het voornemen landgoed Duin & Kruidberg uit te
breiden met een wellnessvoorziening (onder andere zwembad en sauna) en een
kantoor-/opslagruimte. Het doel van deze uitbreiding is de verblijfskwaliteit voor gasten
van het hotel te verhogen en de efficiency in de bedrijfsvoering te verbeteren.
In het bestemmingsplan Duingebied Velsen (2000), is de beoogde locatie van de
uitbreiding (aan weerszijden van de hotelvleugel) aangewezen voor de bestemming
‘Boserf’(Be). De voorschriften bij deze bestemming laten de bouw van de
wellnessvoorziening en de kantoor-/opslagruimte niet toe.
De beoogde uitbreiding van het landgoed is in dat geval alleen mogelijk met een
omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan.
Ten behoeve van de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan
dient een goede ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. In de voorliggende
ruimtelijke onderbouwing wordt toegelicht dat de beoogde nieuwbouw past binnen het
ruimtelijk beleid van de diverse overheden en niet in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening.

1.2

Het plangebied
Landgoed Duin & Kruidberg ligt in de gemeente Velsen, ten westen van de kern
Santpoort-Noord. De beoogde nieuwbouw is gelegen aan de westzijde van Landgoed
Duin & Kruidberg, aan weerszijden van de hotelvleugel uit 1998.

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied (bron: Bing Maps)
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1.3

Vigerende bestemmingsplannen
In het bestemmingsplan Duingebied Velsen (2000), is de beoogde locatie van de
uitbreiding aangewezen voor de bestemming ‘Boserf’(Be). Volgens de voorschriften van
deze bestemming is bebouwing niet toegestaan.
Het huidige bestemmingsplan laat de bouw van de wellnessvoorziening en de kantoor/opslagruimte dan ook niet toe.

Afbeelding 2: Uitsnede vigerend bestemmingsplan (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

1.4

Procedure
Volgens artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
is het verboden om zonder omgevingsvergunning gronden te gebruiken in strijd met een
bestemmingsplan. De beoogde nieuwbouw van een wellnesvoorziening en een kantooren opslagruimte is in dat geval alleen mogelijk met een omgevingsvergunning voor
afwijking van het bestemmingsplan.
Mogelijkheid tot afwijking van het bestemmingsplan
Artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo geeft aan dat een omgevingsvergunning
kan worden verleend voor gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met een
bestemmingsplan, "indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening
en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat", (bouwen
wordt planologisch beschouwd als een vorm van 'gebruik van grond').
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Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan is
een bevoegdheid is van B&W (verlenen van omgevingsvergunning is een uitvoerende
taak). Een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan kan echter
kaderstellend kan zijn voor ruimtelijke beleidskeuzes en/of -afwegingen die vergelijkbaar
zijn met een bestemmingsplan. Daarom is in de Wabo vastgelegd dat de gemeenteraad
een verklaring van geen bedenkingen dient af te geven, vóór dat het college van B&W
besluit over een omgevingsvergunning (artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5 Bor).

1.5

Leeswijzer
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt toegelicht dat de beoogde nieuwbouw past
binnen het ruimtelijke beleid en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Dit
gebeurt door een korte schets te geven van de ontstaansgeschiedenis (hoofdstuk 2), de
relevante ruimtelijke beleidsuitgangspunten te beschrijven (hoofdstuk 3) en de nieuwe
situatie te beschrijven (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 wordt de nieuwe situatie beoordeeld
aan de hand van de relevante omgevingsaspecten. In hoofdstuk 6 is de watertoets en
de uitkomsten van het overleg met het waterschap opgenomen. Tenslotte gaan de
hoofdstukken 7 en 8 gaan in op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid
van het plan.
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Landgoed Duin & Kruidberg is gelegen op de gronden van de twee voormalige
hofsteden Duin & Berg en Kruidberg. Het landhuis, dat nu in grote mate het aanzicht
van het landgoed bepaalt, werd in 1909 gebouwd in opdracht van het echtpaar Cremer.
Het koetshuis ‘Nova Zembla’ werd reeds tien jaar eerder gebouwd.
Tijdens de oorlogsjaren en daarna bekleedde Landgoed Duin & Kruidberg diverse
functies. Vanaf 1948 werd het landhuis gebruikt als hotel.
In 1961 werd het landgoed gekocht door de Nederlandsche Handelsmaatschappij als
vakantieoord voor haar medewerkers.
Vanaf 1994 werd het landhuis aangepast en uitgebreid tot conferentieoord. In het zelfde
jaar werd het op de monumentenlijst geplaatst. Sinds 2001 vormen het landhuis en het
bijbehorende landschapspark een rijksmonument.
In 2002 wordt het landgoed opengesteld voor particuliere gasten en opent het restaurant
‘Vrienden van Jacob’ de deuren. In 2008 wordt het landhuis voor de laatste maal
grootscheeps verbouwd en openen Brasserie & Loungebar DenK hun deuren.
In het integraal plan Landgoed Duin & Kruidberg (2007) is de ontstaansgeschiedenis
van het landgoed uitgebreid onderzocht en beschreven.1 Voor een gedetailleerde
beschrijving van de ontstaansgeschiedenis wordt verwezen naar het Integraal plan in
bijlage 1.

Afbeelding 3: Historische foto van het landhuis (bron: Visie Landgoed Duin & Kruidberg).

1

Integraal plan Landgoed Duin & Kruidberg, Klaassen, H. et. al., maart 2007
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BELEIDSKADER
De beoogde ontwikkeling is in dit hoofdstuk getoetst aan het relevante ruimtelijk beleid
van de verschillende overheden. Onderstaand is het voor het plangebied relevante
rijksbeleid (paragraaf 3.1), het provinciaal beleid (paragraaf 3.2) en het gemeentelijk
beleid (paragraaf 3.3) beschreven.
Het sectorale beleid, wet- en regelgeving zal worden besproken in de relevante
milieuparagrafen van hoofdstuk 5.

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 13 maart 2012 de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld.
De structuurvisie bevat een concrete, bondige actualisatie van het mobiliteits- en
ruimtelijke ordeningsbeleid. Dit nieuwe beleid vervangt de Nota Mobiliteit, de Nota
Ruimte en de structuurvisie Randstad 2040. De structuurvisie heeft betrekking op:
 rijksverantwoordelijkheden voor basisnormen op het gebied van milieu,
leefomgeving, (water)veiligheid en het beschermen van unieke ruimtelijke waarden;
 rijksbelangen met betrekking tot (inter)nationale hoofdnetten voor mobiliteit en
energie;
 rijksbeleid voor ruimtelijke voorwaarden die bijdragen aan versterking van de
economische structuur.
Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere
verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Zo laat
het Rijk de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene
ruimte op regionale schaal over aan provincies. Daarmee wordt bijvoorbeeld het aantal
regimes in het landschaps- en natuurdomein fors ingeperkt.
Daarnaast wordt (boven)lokale afstemming en uitvoering van verstedelijking overgelaten
aan (samenwerkende) gemeenten binnen provinciale kaders. Alleen in de stedelijke
regio’s rond de mainports (Amsterdam c.a. en Rotterdam c.a.) zal het Rijk afspraken
maken met decentrale overheden over de programmering van verstedelijking.
Overige sturing op verstedelijking zoals afspraken over percentages voor
binnenstedelijk bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering laat het
Rijk los.
Natura 2000 - Ecologische hoofdstructuur
Het plangebied is in de SVIR aangewezen als onderdeel van (herijkte) EHS en Natura
2000-gebieden. Het Rijk heeft de globale begrenzing van de EHS en de voorwaarde
voor nieuwe ontwikkelingen binnen de EHS (het beschermingsregime) vastgelegd in het
Barro (zie subparagraaf 3.1.2).
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Afbeelding 4: Gebiedsgerichte kaart Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Bron: Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte)

3.1.2

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
De inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 heeft gevolgen voor de doorwerking van
het nationale ruimtelijke beleid. Totdat de Wro in werking was getreden werd het
geldende rijksbeleid vastgelegd in Planologische Kernbeslissingen (PKB's). Sinds 1 juli
2008 zijn deze documenten alleen nog bindend voor het rijk en niet meer voor andere
overheden. Het Rijk kiest ervoor om het deel van het ruimtelijk beleid dat bedoeld is
bindend te zijn voor andere overheden, ook onder de Wro te borgen. De Wro geeft
daarvoor het rijk de beschikking over het instrument Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB).
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is de AMvB die het inhoudelijke
beleidskader van de rijksoverheid vormt voor bestemmingsplannen. Dat betekent dat
het Barro regels geeft over bestemmingen en het gebruik van gronden en zich primair
richt tot de gemeente. Daarnaast kan het Barro aan de gemeente opdragen om in de
toelichting bij een bestemmingsplan bepaalde zaken uitdrukkelijk te motiveren.
Deze algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken
tot op lokaal niveau.
Op 30 december 2011 is de eerste tranche van het Barro in werking getreden. Deze
eerste tranche van het Barro bevat een vertaling van het geldende planologische beleid
dat bedoeld was om op lokaal niveau: in bestemmingsplannen, te worden verwerkt. De
vastgestelde onderdelen van het Barro Ruimte hebben betrekking op onder meer het
kustfundament, de grote rivieren, de ecologische hoofdstructuur en het Project
Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR).
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Op 1 oktober 2012 is de tweede tranche van het Barro in werking getreden. In deze
tranche vormt een vertaling van nieuw ruimtelijk beleid van het Rijk, dat eerder is
vastgelegd in o.a. de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de MIRT-agenda’s.
Dit deel van het Barro bevat regels voor onder meer de ecologische hoofdstructuur
(EHS), radarverstoringsgebieden, militaire terreinen, de Limes, reserveringsgebieden
voor nieuwe hoofdwegen en spoorlijnen en reserveringsgebieden voor uitbreiding van
enkele bestaande hoofdwegen.
Relevante regels
In het provinciale structuurvisie Noord-Holland 2040 is het plangebied aangewezen als
onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur (Zie § 3.2 voor een verdere toelichting op
de provinciale structuurvisie ). Volgens artikel 2.10 van het Barro dienen “provinciale
regels te bewerkstelligen dat een bestemmingsplan en omgevingsvergunning waarmee
van een bestemmingsplan wordt afgeweken in gebieden behorende tot de ecologische
hoofdstructuur geen activiteiten mogelijk maken ten opzichte van het op het moment
van vaststelling van de provinciale verordening geldende bestemmingsplan, die per
saldo tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van die
gebieden leiden, of tot een significante vermindering van de oppervlakte van die
gebieden of samenhang tussen die gebieden, tenzij:
a. er sprake is van een groot openbaar belang,
b. er geen reële alternatieven zijn,
c. de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden worden beperkt en
de overblijvende effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd”.
De provincies zijn verantwoordelijk voor de exacte begrenzing van de EHS en het
vastleggen van het beschermingsregime in provinciale ruimtelijke verordeningen.
De provincie Noord-Holland heeft de begrenzing van de EHS verder uitgewerkt en
vastgelegd in de provinciale ruimtelijke verordening 2012 (zie subparagraaf 3.2.2).
Uit het ecologisch onderzoek is gebleken dat het plan door het nemen van mitigerende
maatregelen niet leidt significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden
van de EHS en daarmee binnen het Barro en de provinciale ruimtelijke verordening
2012 (zie paragraaf 5.4 voor een uitgebreide toelichting van dit aspect).

3.2

Provinciaal beleid

3.2.1

Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010)
Volgens de structuurvisie Noord-Holland 2040 moet de provincie aantrekkelijk blijven in
wat het is: een diverse, internationaal concurrerende regio, in contact met het water en
uitgaande van de kracht van het landschap.
Voor de provincie betekent dit dat wordt ingezet op het verder ontwikkelen van
bestaande kwaliteiten en waar nodig veranderen om in te kunnen spelen op actuele
vraagstukken.
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In de structuurvisie worden deze uitgangspunten vertaald in het ruimtelijk beleid van de
provincie:
 door te kiezen voor hoogstedelijke milieus en beperkte uitleg van bedrijventerreinen,
houdt de provincie Noord- Holland het landelijk gebied open en dichtbij;
 door voorzichtig om te gaan met uitleg buiten bestaande kernen speelt de provincie
in op de veranderingen in de bevolkingsontwikkeling op langere termijn;
 door in te zetten op het op eigen grondgebied opwekken van duurzame energie
draagt ze actief bij aan de CO2-reductie;
 door versterking van de waterkeringen en het aanleggen van calamiteitenbergingen
houdt ze de voeten droog;
 door het landelijk gebied te ontwikkelen vanuit de kenmerken van Noord-Hollandse
landschappen en de bodemfysieke kwaliteiten blijft de provincie bijzonder en
aantrekkelijk om in te wonen, te werken en om te bezoeken.
In de structuurvisie is het plangebied aangewezen als onderdeel van ecologische
hoofdstructuur (inclusief Natura 2000-gebieden). De provincie Noord-Holland heeft de
exacte begrenzing van de EHS en de voorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen binnen
de EHS (het beschermingsregime) vastgelegd in de provinciale ruimtelijke verordening
(zie subparagraaf 3.2.2).

Afbeelding 5: Ecologische hoofdstructuur (in geel weergegeven), Structuurvisie Noord-Holland 2040 (Bron:
http://maps.noord-holland.nl/structuurvisie2040/)
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3.2.2

Provinciale ruimtelijke verordening 2010
De provinciale ruimtelijke verordening schrijft voor waaraan de inhoud van
(gemeentelijke) bestemmingsplannen, omgevingsvergunning voor afwijken van het
bestemmingsplan en beheersverordeningen moeten voldoen. In de verordening zijn
regels opgenomen voor onderwerpen met heldere criteria, weinig gemeentelijke
beleidsvrijheid en een zwaarwegend provinciaal belang.
De regels in de verordening zijn gebaseerd op de beleidskeuzes in de provinciale
structuurvisie Noord-Holland 2040. Het gaat daarbij om thema’s over
bebouwingscontouren, ecologische hoofdstructuur, agrarische bedrijven, kantoren,
bedrijventerreinen, detailhandel, waterkeringen, etc.
Gedeputeerde Staten hebben in maart 2012 de provinciale ruimtelijke verordening
vastgesteld. Deze verordening bevat een actuele vertaling van nieuw rijksbeleid en
recente beleidskeuzes van de provincie. De verordening wijkt daarom op enkele punten
af van de provinciale ruimtelijke verordening uit 2010.

Relevante regels
In de provinciale ruimtelijke verordening is het plangebied aangewezen als onderdeel
van de Ecologische hoofdstructuur (inclusief Natura 2000-gebieden) en als aardkundig
waardevol gebied.

Afbeelding 6: Begrenzing ecologische hoofdstructuur(in groen weergegeven) (Bron: http://maps.noordholland.nl/structuurvisie2040/)
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In artikel 19 lid 1 sub c van de provinciale ruimtelijke verordening 2012 is bepaald dat
een bestemmingsplan (hieronder wordt ook een omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1
Wabo verstaan) “geen bestemmingen en regels bevat die omzetting naar de
natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren en de wezenlijke kenmerken en waarden van
de ecologische hoofdstructuur significant aantasten”.
Uit het ecologisch onderzoek is gebleken dat het plan door het nemen van mitigerende
maatregelen niet leidt tot significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en
waarden van de EHS en daarmee past binnen de regels van het Barro en de provinciale
ruimtelijke verordening 2010 (zie § 5.4 voor een uitgebreide toelichting van dit aspect).

Afbeelding 7: Aardkundig waardevolle gebieden (in bruin weergegeven) (Bron: http://maps.noordholland.nl/structuurvisie2040/)

Volgens artikel 8 (aardkundig waardevolle gebieden) van de provinciale ruimtelijke
verordening 2010 dient: In de toelichting van een bestemmingsplan (hieronder wordt
ook een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan verstaan) te
worden aangegeven in hoeverre rekening is gehouden met de in het gebied
voorkomende aardkundige waarden”.
In subparagraaf 5.4.3 is dit aspect verder uitgewerkt.
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3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Structuurvisie Velsen 2015
De Structuurvisie Velsen, vastgesteld door de gemeenteraad van Velsen op
19 december 2005, heeft als doel om een actueel en samenhangend kader te scheppen
voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente tot aan 2015, met een doorkijk
naar 2020.
De Structuurvisie Velsen geeft een beeld van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen
van de totale gemeente. Kernopgave in de Structuurvisie is het afwegen en op elkaar
afstemmen van sectorale aanspraken op de (beschikbare) ruimte. De Structuurvisie is
hiermee het integratiekader voor ruimtelijke ontwikkeling. In de Structuurvisie zijn de
sectorale aanspraken vervat in verschillende thema's, zoals wonen, werken, verkeer en
vervoer, voorzieningen, natuur en landschap, recreatie en toerisme, cultuurhistorie en
archeologie en tot slot bebouwingstypologie en hoogbouw. Naast sectorale aanspraken
is de structuurvisie een afweging van maatschappelijke belangen.
In de structuurvisie Velsen 2015 is het plangebied aangewezen als onderdeel van de
zone ‘Buitenplaatsen en groene recreatiegebieden’. De buitenplaatsen in deze zone
vormen volgens de structuurvisie een belangrijke schakel in de oost-west gerichte
ecologische verbindingen tussen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en
Spaarnwoude en de noord-zuid gerichte ecologische verbinding tussen Driehuis en
Santpoort.
Uit het ecologisch onderzoek is gebleken dat het plan door het nemen van mitigerende
maatregelen niet leidt significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden
van de EHS (zie paragraaf 5.4 voor een uitgebreide toelichting van dit aspect).
Daaruit kan worden opgemaakt dat het plan geen significant negatieve effecten heeft op
de ecologische verbindingen tussen nationaal Park Zuid-Kennemerland en
Spaarnwoude en tussen Driehuis en Santpoort. De beoogde nieuwbouw past daarmee
binnen de doelstellingen voor de ecologische waarden van buitenplaatsen van de
gemeentelijke structuurvisie.
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Afbeelding 8: Ecologische hoofdstructuur (Bron: Structuurvisie Velsen 2015)

3.3.2

Milieubeleidsplan 2008 - 2012
In dit milieubeleidsplan is, voor de periode 2008-2012, het gemeentelijk milieubeleid
opgesteld en vertaald in concrete doelstellingen. Aandachtspunten hierbij zijn:
 het waarborgen van de leefbaarheid;
 optimaal gebruik van de regelgeving;
 de voorbeeldfunctie van de gemeente;
 het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het realiseren van
klimaatbeleidsdoelstellingen.
De volgende doelstellingen uit het milieubeleidsplan ten aanzien van de kwaliteit van de
leefomgeving zijn relevant voor het voorliggende plan:
 externe veiligheid: de risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving worden
blootgesteld tot een minimum te beperken. Dit geldt voor activiteiten met gevaarlijke
stoffen zowel op het gebied van vervoer als gebruik van deze stoffen binnen
inrichtingen;
 luchtkwaliteit: voldoet aan de normen van het Besluit luchtkwaliteit en deelnemen
aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL);
 geluid: geen toename van geluidbelasting in de leefomgeving.
De toetsing van het plan aan deze aspecten is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.
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4

PLANBESCHRIJVING

4.1

Visie op het landgoed
Landgoed Duin & Kruidberg is een gerenommeerd hotel met een nationale en
internationale uitstraling en klantenkring. In 2011 heeft de eigenaar (ABN AMRO) een
visie opgesteld voor de toekomst van het landgoed. In de Visie Landgoed Duin &
Kruidberg 2011-2015 is beschreven welke investeringen de eigenaar wil doen om de
continuïteit van de exploitatie van het landgoed op langere termijn te verzekeren2. De
visie is opgenomen in bijlage 2.
Doelstellingen voor 2015 zijn:
 een hoogwaardig, uniek en eigentijds productaanbod, waarbij gastheerschap en het
culinaire aspect leidend zijn;
 focus op drie hoofdmarkten: zakelijk, leisure en huwelijk.
Om deze doelstellingen te bereiken wil de eigenaar:
 de efficiency van de bedrijfsvoering verbeteren door ondersteunende functies
dichter naar de gasten en opslag dichter bij de operaties te brengen;
 uitbreiding van de leisure faciliteiten met een overdekt zwembad, sauna en
fitnessfaciliteiten;
 uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen;
 herstel en behoud van de historische structuur en samenhang van het park en de
monumentale en moderne bebouwing;
 versterken van het landgoed als maatschappelijk-economisch functionerende
eenheid en verhoging van de recreatieve waarde;
 handhaven en waar mogelijk verhogen van de natuurwaarden.
Nieuwbouw wellnesvoorziening, kantoorruimtes en opslag
De beoogde nieuwbouw is een concrete uitwerking van de Visie Duin & Kruidberg 2015.
Het huidige aanbod van ontspanningsactiviteiten voldoet niet aan de eisen van de
hedendaagse leisure-gast. Met name de sauna en fitness voorzieningen van het hotel
voldoen niet aan de verwachtingen van de gasten.
Daarnaast zijn de kantoorruimtes die op dit moment in het koetshuis ‘Nova Zembla’ zijn
ondergebracht inefficiënt (op afstand van het landhuis, tijdverlies) en voldoen de
werkplekken niet aan de huidige arbo-eisen.
De geplande wellnesvoorziening biedt de mogelijkheid om het niveau van de
leisurefaciliteiten aanzienlijk te verhogen door de toevoeging van een overdekt
zwembad en sauna.
De nieuwe kantoorruimten en opslag leveren een grote bijdrage aan verbetering van de
efficiency van de bedrijfsvoering.

2

Visie Landgoed Duin & Kruidberg 2011-2015, augustus 2011
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4.2

Huidige situatie van het plangebied
Het plangebied voor de beoogde uitbreiding ligt aan westzijde van het landhuis, aan
weerszijden van de hotelvleugel uit 1998.
De locatie van de nieuwe wellnesvoorziening vormt in huidige situatie onderdeel van
een gazon. De locatie van de nieuwe kantoor- en opslagruimtes is in de huidige situatie
geasfalteerd en in gebruik als buiten opslag. Dit gebied heeft in de huidige situatie een
rommelige uitstraling.

Afbeelding 9: Huidige situatie (bron: MTB Architecten)

4.3

Toekomstige situatie van het plangebied
De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast in de cultuurhistorische context van het landgoed.
Door een terughoudende vormgeving en materiaalkeuze voegt de nieuwbouw zich in
het landschap en conflicteert deze niet met de grandeur van het landhuis
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Afbeelding 10: Toekomstige situatie (bron: MTB Architecten)

Wellnesvoorziening
De wellnesvoorziening zal bestaan uit een zwembad, sauna en fitnessruimte.
De nieuwe bebouwing is ontworpen in twee lagen, waarvan er zich één onder grond
bevindt en één wordt opgenomen in een begroeid talud.
Aan de westzijde wordt over de gehele lengte van de bestaande en nieuwe bebouwing
een nieuwe tuinmuur gerealiseerd. Deze tuinmuur verbindt de verschillende
uitbreidingen met elkaar en vormt een heldere scheiding van het landgoed met het
aangrenzende terrein van Natuurmonumenten. De tuinmuur zorgt er tevens voor dat de
storende gevel van de hotelvleugel uit 1998 aan het zicht wordt onttrokken.
Tussen het talud en de tuinmuur is een glazen pui ontworpen, zodat de nieuwbouw zich
als het ware opent naar het landschap en er vanuit het zwembad zicht zal zijn op het
park.
Kantoor- en opslagruimtes
De nieuwbouw van de kantoor- en opslagruimtes is ontworpen in twee dagen. Op de
onderste laag zullen kleed- en opslagruimtes worden gerealiseerd. De bovenverdieping
zal worden gebruikt voor kantoorruimtes.
De westzijde van nieuwbouw van de kantoor- en opslagruimtes zal worden opgenomen
in de nieuwe tuinmuur. De overige delen worden uitgevoerd in hout. De toegang tot de
opslag is opgenomen in de houten gevel, zodat deze niet opvalt.
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4.4

Verkeer en parkeren
De beoogde nieuwbouw heeft tot doel de efficiency van de bedrijfsvoering te verbeteren
en het comfort van de (hotel)gasten te vergroten. In de uitbreiding van het complex zijn
geen extra hotelkamers of horecavoorzieningen opgenomen. Het plan leidt dan ook niet
tot toename van het aantal gasten en/of toename van het aantal verkeersbewegingen.
Het is dan ook niet noodzakelijk om extra parkeervoorzieningen te realiseren ten
behoeve van de nieuwbouw.
In de Visie Landgoed Duin & Kruidberg is de wens uitgesproken om de
parkeergelegenheid op het landgoed op termijn te verbeteren en uit te breiden. De
eigenaar is daarover in gesprek met Natuurmonumenten, waarbij bekeken wordt of de
parkeergelegenheid gezamenlijk kan worden gebruikt.
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5

MILIEUASPECTEN
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voor de nieuwbouw relevante
omgevingsaspecten. Het gaat daarbij om milieuaspecten, zoals milieuzonering,
luchtkwaliteit en bodemkwaliteit, maar ook om andere omgevingsaspecten zoals
ecologie en archeologie.

5.1

Archeologie en cultuurhistorie

5.1.1

Beleid, wet- en regelgeving
De bescherming van het archeologische erfgoed in de bodem, en de inbedding ervan in
de ruimtelijke ontwikkeling, is het onderwerp van het Europese Verdrag van Valletta
(Malta). In 1992 ondertekenden twintig Europese staten, waaronder Nederland, dit
Verdrag.
De belangrijkste uitgangspunten van het verdrag zijn:
 archeologische waarden dienen zoveel mogelijk (in situ) in de bodem bewaard te
blijven en beheermaatregelen dienen genomen te worden om dit te bewerkstelligen;
 vroeg in de ruimtelijke ordening dient al rekening gehouden te worden met
archeologie;
 bodemverstoorders betalen het archeologisch (voor)onderzoek en mogelijke
opgravingen wanneer behoud in situ niet mogelijk is.
Wet archeologische monumentenzorg
In 2007 is de Wet archeologische monumentenzorg (gewijzigde wet Monumentenzorg
1988) in werking getreden. De uitgangspunten van het Verdrag van Malta zijn in deze
wet overgenomen.
In de Wet archeologische monumentenzorg is vastgelegd dat gemeenten in het kader
van ruimtelijke ordening ook rekening dienen te houden met het archeologisch erfgoed.
In dat kader dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan inventariserend
archeologisch onderzoek te worden gedaan, zodat in het plan - indien nodig - een
passende regeling kan worden getroffen om aanwezige archeologische waarden te
beschermen. In het kader van de modernisering van de Monumentenwet is in het
Besluit ruimtelijke ordening opgenomen dat in een bestemmingsplan niet alleen een
beschrijving moet staan op welke wijze rekening gehouden wordt met aanwezige of te
verwachten monumenten in de grond (archeologie), maar ook met de aanwezige
cultuurhistorische waarden (hieronder dient ook een omgevingsvergunning voor
afwijken van het bestemmingsplan te worden verstaan).
Gemeentelijk Archeologie en Monumentenbeleid
Op 3 februari 2005 heeft de gemeenteraad de beleidsnota Monumentenzorg Velsen
vastgesteld. De beleidsnota geeft de visie van de gemeente op de monumentenzorg
weer. Leidraad hierbij is een zorgvuldig beheer en weloverwogen behoud van het
architectonisch en cultuurhistorisch erfgoed, in samenspel met rijk, provincie en
particulieren. Het gaat nadrukkelijk om cultuurhistorisch en/of architectuurhistorisch
waardevolle objecten, cultuurhistorisch groen en objecten en structuren van historischgeografische betekenis en bebouwingsstructuren. In verband met het voeren van het
integraal gemeentelijk beleid is het van belang dat er een goede afstemming plaatsvindt
tussen diverse gemeentelijk disciplines.
ROB Duin & Kruidberg
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Cultuurhistorie wordt als vast onderdeel betrokken bij planontwikkelingen en -uitvoering.
In paragraaf 5.8 wordt specifiek ingegaan op de cultuurhistorische aspecten van het
plangebied.
5.1.2

Archeologie
Archeologische trefkans
Op de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland zijn
landschapstypen, aardkundige waarden, cultuurhistorische objecten, archeologische
verwachtingen en structuurdragers als molens, militaire structuren en historische dijken
in kaart gebracht.
Volgens de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie ligt het plangebied in een
gebied met archeologische verwachtingen.
De indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) van de Rijksdienst voor het
cultureel erfgoed geeft een gedetailleerder beeld van de trefkans van archeologische
waarden in het plangebied. Volgens de IKAW is er in het plangebied een middelhoge
kans voor het aantreffen van archeologische waarden.

Afbeelding 11: Archeologische trefkans (bron: www.kich.nl).

Onderzoek
Naar aanleiding van de middelhoge trefkans voor archeologische waarden, heeft het
Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland (nu: Cultuurcompagnie) in 2007 een
historisch (bureau)onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische
waarden in het plangebied uitgevoerd. Daarnaast is door archeologisch adviesbureau
Raap een inventariserend onderzoek uitgevoerd.3 Uit deze onderzoeken is gebleken dat
ter plaatse van de nieuwbouw geen archeologische waarden worden verwacht.
3

Inventariserend onderzoek door RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp, juni 2007
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5.1.3

Cultuurhistorie / Monumenten
Monumenten en cultuurhistorische waarden
Landgoed Duin & Kruidberg heeft een grote cultuurhistorische waarde. Het landhuis en
het park zijn in 2001 aangewezen als rijksmonument.
In het integraal plan Landgoed Duin & Kruidberg (2007) zijn de cultuurhistorische
waarden van het landgoed uitgebreid onderzocht en beschreven.4 In de onderstaande
paragraaf worden de voor de nieuwbouw meest relevante uitkomsten van het
cultuurhistorisch onderzoek beschreven. Het volledige integraal plan is opgenomen in
bijlage 1.
Uit het integraal plan blijkt dat het landgoed, bestaande uit een hoofdgebouw, drie
dienstwoningen, een stalgebouw annex koetshuis, moestuin, een ijskelder en
parkaanleg van algemeen belang is vanwege de architectuurhistorische en
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard voorbeeld van een historisch
gegroeid landgoed.
Het hoofdgebouw vormt volgens het integraal plan een hoogtepunt in het oeuvre van
architecten J.J., M.A. en J. van Nieukerken.
Het park, ontworpen door de bekende landschapsarchitect L.A. Springer, is een goed
voorbeeld van een parkaanleg in landschapsstijl, aangelegd over en op oudere
historische ‘lagen’.
Locatie beoogde nieuwbouw
Uit het cultuurhistorisch onderzoek is gebleken dat de locatie van de beoogde
nieuwbouw in het verleden verschillende functies heeft gehad:
 in 1729 was de locatie al deel van het rococo-park Duin en Berg, toen is dit deel
aangeplant met bomen;
 volgens de kadastrale kaart van 1810 was in de locatie gebruik als weiland, een
groot deel van de paden en beplanting is in deze tijd verdwenen;
 in het plan van omstreeks 1840-1050 (eerste landhuis Duin & Kruidberg) was de
locatie onderdeel van het landschapspark, waarbij de vijver aanzienlijk werd
vergroot en enkele slingerpaden ter hoogte van de locatie aangelegd;
 bij de aanleg de bouw van het nieuwe landhuis Duin & Kruidberg en de aanleg van
het landschapspark naar ontwerp van L.A. Springer zijn het oude landhuis gesloopt,
de vijver vergroot en de opzet van het park veranderd;
 in de loop van de jaren is de opzet van het park versoberd, waarbij veel
oorspronkelijke elementen uit het ontwerp van L.A. Springer zijn verdwenen;
 in de twintigste eeuw is de locatie van de beoogde wellnessvoorziening opgehoogd
met baggerslip uit de vijver;
 in 1998 is het landhuis uitgebreid met een hotelvleugel. Daarvoor is een deel van de
grond vergraven. Het vrijkomende zand is gebruikt in het talud aan de oostelijke
zijde van de hotelvleugel.

4

Integraal plan Landgoed Duin & Kruidberg, Klaassen, H. et. al., maart 2007
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Afbeelding 12: Plattegrond van het landgoed in 1902 en de huidige bebouwing en beplanting(bron: Visie Landgoed
Duin & Kruidberg).
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Behoud en versterking cultuurhistorische waarden
In de Visie Landgoed Duin & Kruidberg 2011-2015 is beschreven op welke wijze de
beoogde nieuwbouw niet alleen zorgvuldig is ingepast in de cultuurhistorische context
van het landgoed, maar ook een bijdrage levert aan de versterking van de (visuele)
beleving van de cultuurhistorische waarden.5
In de onderstaande paragraaf worden de voor de nieuwbouw meest relevante
onderdelen van de Visie Landgoed Duin & Kruidberg 2011-2015 beschreven. Het
volledige document is opgenomen in bijlage 2.
De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast in de cultuurhistorische context van het landgoed.
De beoogde wellnessvoorziening aan de zuidzijde heeft een afgeronde vorm, die is
afgestemd op het historisch verloop van het pad dat ten tijde van de aanleg van het
landschapspark op deze locatie lag. Deze nieuwe gevel zorgt tevens voor een
aantrekkelijker zicht vanuit het park op de hotelvleugel.

Afbeelding 13: Impressie nieuwbouw zuidzijde (bron: Visie Landgoed Duin & Kruidberg).

Aan de westzijde zal voor de hotelvleugel uit 1998 een gemetselde tuinmuur worden
geplaatst. Deze tuinmuur verbindt de verschillende uitbreidingen met elkaar en vormt
een heldere scheiding van het landgoed met het aangrenzende terrein van
Natuurmonumenten. De tuinmuur zorgt er tevens voor dat de storende gevel van de
hotelvleugel uit 1998, vanaf het terrein van Natuurmonumenten – en een historisch pad
dat nog uit de eerste parkaanleg van 1729 stamt – aan het zicht wordt onttrokken.

5

Visie Landgoed Duin & Kruidberg, ABN AMRO, 2011.

ROB Duin & Kruidberg
Definitief rapport

9Y2896.A0/R00001/901305/Rott
- 23 -

7 december 2012

Afbeelding 14: Impressie nieuwe tuinmuur (bron: Visie Landgoed Duin & Kruidberg).

De beoogde kantoorruimten en opslagvoorzieningen aan de noordzijde, komen ter
plaatse van een terrein dat in de huidige situatie is geasfalteerd en in gebruik is als
buitenopslag. Door de nieuwbouw wordt de opslag naar binnen verplaatst en het
parkeren vanuit het terrein van Natuurmonumenten deels aan het zicht onttrokken.
Aansluitend op de bestaande hotelvleugel, zal aan de oostzijde van de nieuwbouw een
talud worden aangebracht. Het talud zorgt tevens voor een harmonieuze inpassing in de
omgeving en aansluiting op de bestaande hotelvleugel uit 1998.

Afbeelding 15: Impressie nieuwbouw noordzijde (bron: Visie Landgoed Duin & Kruidberg).
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Informeel overleg met Rijksdienst voor het cultureel erfgoed
De initiatiefnemer heeft enkele malen overlegd met de Rijksdienst voor het cultureel
erfgoed. De opmerkingen en aanbevelingen van de rijksdienst over de inpassing van
nieuwbouw in de historische context van het park en het landhuis, zijn door de architect
verwerkt in de nieuwbouw.
Welstandsadvies
De Commissie ruimte en kwaliteit van de gemeente Velsen heeft een positief
welstandsadvies uitgebracht voor de beoogde nieuwbouw. In het advies van de
commissie zijn ook de effecten van de nieuwbouw op de cultuurhistorische waarden van
het park beschouwd.

5.2

Bodem

5.2.1

Beleid, wet- en regelgeving
Artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening geeft aan dat in het kader van de
uitvoerbaarheid van een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid
in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit
geschikt is voor de beoogde nieuwe functie of dient te worden gesaneerd. Uitgangspunt
daarbij is dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op schone gronden te worden
gerealiseerd.
Wet bodembescherming
In 2006 is de Wet bodembescherming (Wbb) in werking getreden. Met de
inwerkingtreding er van heeft de wetgever de ingeslagen beleidskoers – die ertoe moet
leiden dat stagnatie in bodemverontreiniging wordt opgeheven – van een wettelijke
basis voorzien. De belangrijkste middelen die hiervoor in de wet zijn gebruikt zijn:
 goedkopere sanering;
 verhoging van het overheidsbudget;
 inzet van meer particuliere middelen.
De middelen zijn verankerd in de Wbb en de bijbehorende regelgeving.
Aardkundige waarden
Het plangebied is in de provinciale ruimtelijke verordening 2010 aangewezen als
aardkundig waardevol gebied (zie ook subparagraaf 3.2.2 voor een toelichting op de
verordening). Volgens artikel 8 (Aardkundig waardevolle gebieden) van de ontwerp
provinciale ruimtelijke verordening 2010 dient: In de toelichting van een
bestemmingsplan (hieronder wordt ook een omgevingsvergunning voor afwijken van het
bestemmingsplan verstaan) te worden aangegeven in hoeverre rekening is gehouden
met de in het gebied voorkomende aardkundige waarden”.
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5.2.2

Bodemkwaliteit
Er is voor de te ontwikkelen locatie een verkennend bodemonderzoek6 uitgevoerd
conform NEN 5740. Doel van dit onderzoek is het vaststellen de milieuhygiënische
kwaliteit van de bodem ter plaatse van de locatie en nagaan of er mogelijke
gebruiksbeperkingen bestaan in relatie tot het beoogde gebruik. Het volledige
onderzoek is opgenomen in bijlage 3.
De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat uit matig fijn, zwak tot matig
siltig zand. Het zand is overwegend bruin van kleur. De bodem is zwak tot sterk
humeus. Tijdens de monsterneming is de grondwaterstand aangetroffen op een diepte
van circa 162 cm-mv.
Uit de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat:
 in het ondergrondmengmonster OG-1 geen van de onderzochte stoffen zijn
aangetroffen in een concentratie boven de achtergrondwaarde/streefwaarde of de
detectiegrens van de desbetreffende stof;
 in het grondwater geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie
boven de achtgrondwaarde/streefwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende
stof.
Doordat geen van de onderzochte stoffen aangetroffen is een concentratie boven de
achtergrondwaarde/streefwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof kan de
hypothese ‘locatie is onverdacht’ ten aanzien van de ondergrond en het grondwater
aangenomen worden. De voorgenomen ontwikkelingen leveren hierdoor geen
belemmeringen op voor de bodemkwaliteit.

5.2.3

Aardkundige waarden
Uit het cultuurhistorisch onderzoek dat is uitgevoerd voor het Integraal plan Duin &
Kruidberg is gebleken dat locatie van de beoogde nieuwbouw in het verleden
verschillende malen is vergraven, afgevlakt en/of opgehoogd (zie ook subparagraaf
5.2.2):
 in 1729 was de locatie al deel van het rococo-park Duin en Berg, toen is dit deel
aangeplant met bomen;
 volgens de kadastrale kaart van 1810 was in de locatie gebruik als weiland, een
groot deel van de paden en beplanting is in deze tijd verdwenen;
 in het plan van omstreeks 1840-1050 (eerste landhuis Duin & Kruidberg) was de
locatie onderdeel van het landschapspark, waarbij de vijver aanzienlijk werd
vergroot en enkele slingerpaden ter hoogte van de locatie aangelegd;
 bij de aanleg de bouw van het nieuwe landhuis Duin & Kruidberg en de aanleg van
het landschapspark naar ontwerp van L.A. Springer zijn het oude landhuis gesloopt,
de vijver vergroot en de opzet van het park veranderd;
 in de twintigste eeuw is de locatie van de beoogde wellnessvoorziening opgehoogd
met baggerslip uit de vijver;
 in 1998 is het landhuis uitgebreid met een hotelvleugel. Daarvoor is een deel van de
grond vergraven. Het vrijkomende zand is gebruikt in het talud aan de oostelijke
zijde van de hotelvleugel.
6

Verkennend bodemonderzoek Duin & Kruidbergerweg 60, De Klinker Milieuadviesbureau, 23 oktober 2012.
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Door de verschillende ingrepen uit het verleden, zijn de aardkundige waarden in de
bovenste grondlaag aangetast of niet meer aanwezig. In het plangebied naar
verwachting geen aardkundige waarden meer aanwezig in de bovenste grondlaag.
De beoogde nieuwbouw zal tot op een beperkte diepte worden ingegraven en
gefundeerd op staal (tot een maximale diepte van +\- 1,50 meter ten opzichte van
maaiveld). Voor de realisatie van het plan hoeft dan ook niet in diepere grondlagen te
worden geroerd. Aardkundige waarden die in de diepere lagen mogelijk nog aanwezig
zijn, zullen naar verwachting dan ook niet worden aangetast door het plan.

5.3

Ecologie

5.3.1

Beleid, wet- en regelgeving
Natura 2000
De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld in 2010 de achteruitgang van de
biodiversiteit te stoppen (Göteborg, 2003). Een belangrijk instrument hiervoor is de
uitvoering van de (gebiedsgerichte) onderdelen van de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn. De richtlijnen verplichten daarbij het aanwijzen van Natura 2000gebieden zodat een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden van
Europees belang kan worden gerealiseerd: het Natura 2000- netwerk.
Dit netwerk heeft als hoofddoelstelling het waarborgen van de biodiversiteit in Europa.
Nederland draagt met 162 gebieden bij aan het Natura 2000-netwerk. Het Nederlandse
Natura 2000-netwerk heeft een totale omvang van circa één miljoen hectare (waarvan
tweederde open water, inclusief de kustwateren).
Voor Natura 2000-gebieden geldt het voorzorgsbeginsel: wanneer van een initiatief niet
kan worden uitgesloten dat er significant negatieve effecten zijn op de
instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, moet een passende
beoordeling worden opgesteld door de initiatiefnemer. Het bevoegde gezag beoordeelt
vervolgens of voldaan is aan de vereisten die de richtlijn stelt.
EHS
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden
verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de
verbindingen ertussen vormt de Ecologische Hoofdstructuur ( EHS) van Nederland.
Bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werken verschillende
overheden samen. Het Rijk heeft in 1995 in grote lijnen de grenzen van de EHS
vastgesteld in het Structuurschema Groene Ruimte en deze grotendeels netto begrensd
weergegeven in de Nota Ruimte in 2004. De provincies bepalen om welke gebieden het
precies gaat. De provincie Noord-Holland heeft de begrenzing van de EHS vastgelegd
in de Provinciale ruimtelijke verordening Structuurvisie (2010).
In het algemeen is het ruimtelijk beleid voor de EHS-gebieden gericht op het behoud,
herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied.
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De bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats door toepassing
van een specifiek afwegingskader, het zogenoemde 'nee, tenzij'-regime.
Binnen de gebieden waar het ‘nee, tenzij’-regime van kracht is, zijn nieuwe plannen,
projecten of handelingen niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of
waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én
er sprake is van redenen van groot openbaar belang.
Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal bijzondere en minder bijzondere
inheemse plant- en diersoorten. De verstoring van (vaste rust- en verblijfsplaatsen van)
deze soorten is in beginsel verboden. Er kan een ontheffing van zulke verboden worden
gegeven wanneer de gunstige staat van instandhouding van de soort(en) niet in gevaar
komt.
Voor algemene soorten is een vrijstelling van kracht van deze ontheffingsplicht voor
ruimtelijke ontwikkelingen. De zorgplicht uit de wet blijft voor deze soorten wel van
kracht: bij werkzaamheden moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat schade
toegebracht wordt aan beschermde soorten.
Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de
verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie. Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing
slechts verleend, indien:
 er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en
bosbouw, bestendig gebruik en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling);
 er geen alternatief is;
 geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de
soort.
5.3.2

Onderzoek
De locatie van de beoogde nieuwbouw is gelegen in een gebied dat is aangewezen als
Natura 2000-gebied (Kennemerland-Zuid). Het plangebied vormt daarnaast onderdeel
van de ecologische hoofdstructuur (EHS).
In 2012 heeft DHV een ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de
nieuwbouw op de instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000-gebied en op de
wezenlijke kenmerken en waarden van de ecologische hoofdstructuur. Daarnaast is in
het onderzoek ook in beeld gebracht of op de locatie van de beoogde nieuwbouw
beschermde soorten in de zin van de Flora- en faunawet voorkomen. 7
In de onderstaande paragraaf worden de voor de nieuwbouw meest relevante
uitkomsten van het ecologisch onderzoek beschreven. Het volledige ecologisch
onderzoek is opgenomen in bijlage 4.

7

Nieuwbouw Landgoed Duin & Kruidberg, Quick scan natuur, DHV, maart 2012
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Natura 2000
Uit het ecologisch onderzoek is gebleken dat de beoogde uitbreiding geen significant
negatieve effecten zal hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000
gebied, omdat in de instandhoudingsdoelstellingen vastgelegde kenmerkende
habitattypen en habitatsoorten (Grijs duin (kalkrijk, noch kalkarm)) niet voorkomen op de
locatie van de beoogde nieuwbouw.
Er is dan ook geen Nb-wet vergunning nodig voor de geplande nieuwbouw.
EHS
In artikel 19 lid 1 sub c van de provinciale ruimtelijke verordening 2010 is bepaald dat
een bestemmingsplan (hieronder wordt ook een omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1
Wabo verstaan) “geen bestemmingen en regels bevat die omzetting naar de
natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren en de wezenlijke kenmerken en waarden van
de ecologische hoofdstructuur significant aantasten”.
Ten aanzien van de EHS blijkt uit het ecologisch onderzoek dat de beoogde nieuwbouw
leidt tot afname van de oppervlakte EHS (ongeveer 200 m²), maar dat in combinatie met
mitigerende maatregelen in het park, een bijdrage kan worden geleverd aan de
(potentiele) kenmerken en waarden in het gebied.
De initiatiefnemer zal in het park verschillende mitigerende maatregelen nemen, om te
voorkomen dat het plan leidt tot significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en
waarden van de EHS:
 verschalingsbeheer van de gazons (in plaats van het huidige intensieve
maaibeheer);
 kap van ongewenste boomsoorten (esdoorns), zodat langs de bosrand schaal
grasland zich kan ontwikkelen;
 verwijdering van de asfalt tennisbaan en teruggave van het terrein aan de natuur.
Uit het ecologisch onderzoek is gebleken dat door deze mitigerende maatregelen, de
afname van grasland door de nieuwbouw, voldoende kwantitatief en kwalitatief wordt
gecompenseerd (de ecologische potenties worden door de mitigerende maatregelen
zelfs versterkt).
Het plan leidt daardoor niet tot significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en
waarden van de EHS en past daarmee binnen artikel 19 lid 1 sub c van de provinciale
ruimtelijke verordening 2010.
Fauna
In het ecologisch onderzoek is in beeld is gebracht of op de locatie van de beoogde
nieuwbouw beschermde soorten in de zin van de Flora- en faunawet voorkomen. Uit het
ecologisch onderzoek is gebleken dat in het plangebied de volgende beschermde
soorten voorkomen:
 algemene grondgebonden zoogdiersoorten;
 algemene amfibieënsoorten;
 eekhoorn (geen nesten in plangebied) en damhert (locatie is geen voedselgebied);
 jagende vleermuizen;
 winterverblijfplaats vleermuizen in oude kelder (op 135 meter van plangebied);
 kolonieboom rosse vleermuizen in oude beuk (op meer dan 150 meter van
plangebied);
 wijngaardslakken;
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hazelwormen (deze laatste, recent in de duinen door mensen uitgezette,
reptielensoort is in het plangebied nog niet waargenomen, maar wordt binnen
enkele jaren wel verwacht, aangezien dit reptiel zich wonderbaarlijk goed in de
duinbossen thuis voelt en zich daardoor snel uitbreidt).

Door de kortstondigheid en kleinschaligheid van de ingreep, die bovendien van geen
van de bovenstaande soorten de habitat zal beïnvloeden, is een effect op de soorten uit
te sluiten.
Er is dan ook geen ontheffing Flora- en faunawet nodig voor de uitvoering van het plan.
In het kader van de zorgplicht uit de Flora- en fuanawet is een memo opgesteld, waarin
ecologisch randvoorwaarden zijn beschreven om zo schadevrij mogelijk
werkzaamheden uit te voeren. Deze memo is opgenomen in de bijlage 5.
Flora
Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat in het plangebied geen beschermde
plantensoorten voorkomen.
Afstemming met provincie Noord-Holland
Er heeft met de provincie Noord-Holland afstemming plaatsgevonden over conclusies
en aanbevelingen van de Quick scan Natuur en de bevestiging dat geen Nb-wet
vergunning nodig is en het plan past binnen artikel 19 lid 1 sub c van de provinciale
ruimtelijke verordening 2010.
De provincie heeft schriftelijk bevestigd dat er geen verklaring van geen bedenkingen of
vergunning in het kader van de Nb-wet noodzakelijk is. De nieuwbouw kan door de wijze
van uitvoering passen binnen de provinciale ruimtelijke verordening 2010. Daarnaast
heeft de provincie bevestigd dat met het nieuwbouwplan geen sprake is van aantasting
van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. De schriftelijke bevestiging is
opgenomen in bijlage 6.

5.4

Bedrijven en milieuzonering

5.4.1

Beleid, wet- en regelgeving
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dienen gemeenten in
bestemmingsplannen een ruimtelijke regeling te treffen, die recht doet aan de
gevestigde bedrijven, maar ook garanties geeft voor een goede kwaliteit van de
leefomgeving.8 Om ervoor te zorgen dat gevestigde bedrijven geen overlast voor de
omgeving veroorzaken, wordt bij bestemmingsplannen het uitgangspunt gehanteerd dat
milieubelastende en hindergevoelige functies ruimtelijk van elkaar worden gescheiden.
De basis hiervoor is gelegen in de notitie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).9 Deze notitie is beter bekend onder de
noemer ‘het Groene boekje’.

8

Onder bestemmingsplan wordt in dit geval ook een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan
beschouwd.
9
VNG, ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009).
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De milieuzonering is gebaseerd op de Staat van Bedrijfsactiviteiten (SvB) uit het Groene
boekje. In deze Staat wordt met behulp van een indeling in milieucategorieën op basis
van de SBI-codering aangegeven of de milieubelasting van een bedrijf of een
bedrijfsactiviteit ten opzichte van een hindergevoelige functie toelaatbaar kan zijn. Aan
deze categorieën worden bepaalde omgevingstypen en/of richtafstanden gekoppeld.
Gevoelige functies en gebiedstypen
De milieuzonering van het bedrijventerrein wordt bepaald door de gevoelige functies in
de directe omgeving van het plangebied en gevoelige functies binnen het plangebied.
Gevoelige functies zijn woningen en woongebieden. Daarnaast moet gedacht worden
aan scholen, ziekenhuizen en recreatieve functies. De richtafstanden tot deze gevoelige
functies is afhankelijk van het gebiedstype.
In het Groene boekje zijn twee gebiedstypen onderscheiden; ’rustige woonwijk’ en
‘gemengd gebied’.
Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Andere functies dan
wonen staan ten dienste van het wonen, zoals wijkvoorzieningen. Overige functies komen vrijwel
niet voor. Langs de randen is weinig verstoring door verkeer.
Gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen
komen ook andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Gebieden langs
hoofdinfrastructuur behoren eveneens tot gemengd gebied. De verhoogde akoestische belasting
kan het toepassen van kleinere afstanden rechtvaardigen.

Richtafstanden SvB
De richtafstanden voor de milieucategorieën die in de SvB worden aangehouden ten
opzichte van een rustige woonwijk en een gemengd gebied zijn weergegeven in de
onderstaande tabel. De grootste afstand is daarbij bepalend voor de richtafstand die
dient te worden aangehouden tussen bedrijvigheid en gevoelige functies. In relatie tot
beide gebiedstypen zijn richtafstanden opgenomen in het Groene boekje:
Tabel 1: Richtafstanden SvB (bron: bedrijven en milieuzonering)
Milieucategorie

Rustige woonwijk

Gemengd gebied

1

10 m

0m

2

30 m

10 m

3.1

50 m

30 m

3.2

100 m

50 m

4.1

200 m

100 m

4.2

300 m

200 m

5.1

500 m

300 m

5.2

700 m

500 m

5.3

1.000 m

700 m

6

1.500 m

1.000 m
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Relatie met Wm
Een milieuzonering op basis van de SvB staat los van enige Wm-vergunningplicht en
biedt op basis van aspecten van ruimtelijke ordening garanties voor het voorkomen van
hinder door bedrijven, die niet onder de Wm vallen. Dit wil overigens niet zeggen dat de
Wm geen rol meer speelt. Ook bedrijven die vallen onder de Wm, moeten voldoen aan
de vestigingseisen op basis van de milieuzonering.
5.4.2

Onderzoek
Gevoelige functies en gebiedstypen
De beoogde wellnesvoorziening en kantoorruimtes vormen geen gevoelige functies in
de zin van bedrijven en milieuzonering. Het plan hoeft dan ook niet getoetst te worden
aan de richtafstanden uit de SvB voor hinder bedrijven in de omgeving.
De beoogde nieuwbouw wordt volgens de systematiek van bedrijven en milieuzonering
echter wel beschouwd als een functie die hinder kan veroorzaken voor de omgeving
(milieubelastende functie). De richtafstanden uit de SvB zijn dan ook van toepassing op
het plan in relatie tot woningen in de omgeving.
De omgeving van het landgoed wordt in het kader van bedrijven en milieuzonering
beschouwd als een ‘rustige woonomgeving’, omdat de woon- en natuurfuncties
overheersen en er nauwelijks sprake is van functiemenging.
Toetsing richtafstanden SvB
De beoogde wellnesvoorziening en kantoorruimte zijn te beschouwen als activiteiten
binnen SBI categorie ‘Hotels en pensions met keuken, conferentieoorden en
congrescentra’. In de SvB wordt voor ‘deze categorie een richtafstand van 10 meter
aangehouden ten opzichte van omliggende woningen.
De dichtstbijzijnde woning aan de Duin & Kruidbergerweg ligt op een afstand van 200
meter van de beoogde nieuwbouw. Daaruit kan worden opgemaakt dat het plan geen
hinder zal veroorzaken voor de omliggende woningen.

5.5

Geluid
Bij het aspect geluid zijn verschillende bronnen van belang, namelijk industrielawaai,
weg-, rail- en luchtverkeerslawaai. De regelgeving voor geluidhinder is vastgelegd in de
Wet geluidhinder (Wgh).

5.5.1

Beleid, wet- en regelgeving
Wet geluidhinder
In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn geluidsnormen opgenomen voor wegverkeerslawaai,
railverkeerslawaai en industrielawaai. Deze normen bieden een toetsingskader voor het
geluidniveau op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen en
scholen.
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In de Wgh staan de geluidszones rond of langs een geluidsbron centraal. Daarbinnen
moet een akoestisch optimale situatie worden nagestreefd, waarbij de aandacht is
gericht op geluidsgevoelige objecten, zoals woningen. Met het stelsel van zonering is
een koppeling gelegd tussen beperking van geluidhinder en ruimtelijke ordening.
Geluidszones zijn voor verschillende geluidsbronnen voorgeschreven, waaronder
industrie, wegverkeer en railverkeer. Voor scheepvaartverkeer, laagfrequent geluid,
cumulatie van geluid en geluid in stiltegebieden bestaan geen wettelijk voorgeschreven
rekenmethoden of normen.
De Wgh kent een ondergrens, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde. Wanneer de
geluidbelasting lager is dan deze waarde, zijn de voorwaarden die de Wgh stelt aan het
realiseren van geluidgevoelige bestemmingen niet van toepassing.
Daarnaast is er in de wet een bovengrens opgenomen, de maximaal toelaatbare
geluidbelasting. Indien de geluidbelasting hoger is dan deze waarde, is het realiseren
van geluidgevoelige bestemmingen in principe niet mogelijk.
Wanneer de geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximaal
toelaatbare geluidbelasting ligt, is het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen aan
beperkingen gebonden en alleen onder voorwaarden mogelijk. Dit wordt een 'hogere
waarde' genoemd ('hoger' in de zin van hoger dan de voorkeursgrenswaarde) en wordt
via een formele procedure vastgelegd.
5.5.2

Onderzoek
Gevoelige bestemmingen
De geplande wellnesvoorziening en kantoorruimtes vormen geen gevoelige bestemming
in de zin van de Wgh. De beoogde nieuwbouw hoeft in dat geval niet getoetst te worden
aan geluidsbelasting van omliggende wegen, spoorlijnen en industrieterreinen.
Om een indruk te kunnen geven van de geluidsbelasting in het plangebied
(verblijfskwaliteit voor met name voor hotelgasten) is wel geïnventariseerd of het
plangebied binnen een geluidzone van een weg, spoorlijn of industrieterrein ligt.
Verkeer
De Duin & Kruidbergerweg is een weg binnen de bebouwde kom waar een rijsnelheid
van maximaal 50 km/h is toegestaan. Volgens artikel 74.1 van de Wgh heeft een
dergelijke weg een geluidzone van 200 meter.
Het plangebied ligt op een afstand van 180 meter van de weg en ligt dan ook net binnen
de geluidzone. Gezien de lage verkeersintensiteit op deze weg wordt er vanuit gegaan
dat de geluidsbelasting van wegverkeer op het landgoed onder de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB ligt.
Spoorwegen
De spoorlijn Haarlem-Uitgeest is volgens de Regeling Geluidplafondkaart milieubeheer
aangewezen als hoofdspoorweg met een geluidsproductieplafond. Een
geluidproductieplafond geeft de toegestane geluidproductie (geluidwaarde in Lden)
vanwege spoorweg (of weg) aan.
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In het geluidregister van het ministerie van Infrastructuur en milieu zijn gegevens over
de geldende geluidproductieplafonds van spoorwegen opgenomen. De geluidproductie
wordt getoetst op referentiepunten. Dit zijn (virtuele) punten die aan weerszijden op 50
meter van het spoor op een afstand van 100 meter van elkaar liggen.
Volgens het register heeft de spoorlijn Haarlem-Uitgeest ter hoogte van SantpoortNoord een geluidproductieplafond van 59,7 dBlden. Bij dit geluidproductieplafond hoort
volgens artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder een zone van 200 meter. Het
plangebied ligt op een afstand van 500 meter van de spoorlijn en valt dus buiten de
geluidzone. Gezien de grote afstand tot de spoorlijn, wordt er vanuit gegaan dat de
geluidsbelasting van spoorwegverkeer op het landgoed onder het
geluidsproductieplafond van 59,7 dBlden ligt.

Afbeelding 16: Geluidregister spoor (bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Industrie
De industrieterreinen rond de havens in IJmuiden vormen een gezoneerd
industrieterrein in de zin van de Wgh. Het plangebied ligt buiten de zone industrielawaai
IJmond. Daaruit kan worden opgemaakt dat de geluidsbelasting van industrie op het
landgoed onder de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) ligt.
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Afbeelding 17: Zone industrielawaai IJmond

5.6

Externe veiligheid

5.6.1

Beleid, wet- en regelgeving
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen
voor derden. Het gaat daarbij zowel om het vervoer van gevaarlijke stoffen (weg, water,
spoor en buisleidingen) als om inrichtingen met opslag, productie en/of gebruik van
gevaarlijke stoffen. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit
externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Circulaire Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen (Circulaire RNVGS) zijn risicomaten met bijbehorende risiconormen
opgenomen voor respectievelijk inrichtingen en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Plaatsgebonden risico en groepsrisico
Het externe veiligheidsbeleid kent twee risicomaten, het plaatsgebonden risico (PR) en
het groepsrisico.
Het plaatsgebonden risico is de overlijdenskans per jaar als gevolg van het vrijkomen
van gevaarlijke stoffen bij een ongeval. Dit kan op een kaart worden weergegeven met
behulp van contouren. Het groepsrisico betreft de kans per jaar dat in één keer een
groep mensen komt te overlijden bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het
groepsrisico wordt met behulp van een diagram weergegeven. Bovendien geldt voor het
groepsrisico een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht wordt
gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als
hulpverlening en zelfredzaamheid.
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5.6.2

Onderzoek
Huidige situatie
Volgens artikel 1 van het BEVI vormt het landgoed vormt een kwetsbaar object
inrichtingen in de omgeving. De norm voor het plaatsgebonden risico geldt in dat geval
als grenswaarde. Dit betekent dat het landgoed niet binnen de PR 10-6 contour van
risicovolle bedrijven in de omgeving mag liggen.
Op basis van de provinciale risicokaart zijn de risicobronnen in de omgeving van het
plangebied in beeld gebracht.

Landgoed Duin & Kruidberg

Afbeelding 18: Risicobronnen in de omgeving van het plangebied (bron: www.risicokaart.nl).

Inrichtingen
Volgens de provinciale risicokaart bevinden ligt Landgoed Duin & Kruidberg niet binnen
de PR 10-6 contour en/of binnen het invloedsgebied voor het groepsrisico van bedrijven
in de omgeving.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
In de omgeving van het plangebied zijn geen wegen en/of spoorwegen aangewezen als
route voor (structureel) vervoer van gevaarlijke stoffen. Het landgoed ligt dan ook niet
binnen de PR 10-6 contour en/of binnen het invloedsgebied voor het groepsrisico van
routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
Buisleidingen
Op een afstand van 650 meter ten noorden van het plangebied ligt een hogedruk
aardgastransportleiding. Het landgoed ligt niet binnen de PR 10-6 contour en/of binnen
het invloedsgebied voor het groepsrisico van deze buisleiding.
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Toekomstige situatie
De beoogde nieuwbouw heeft geen invloed op de risico’s van inrichtingen in de
omgeving waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en/of het transport van gevaarlijke
stoffen in de omgeving, omdat het plangebied buiten de PR 10-6 contouren en het
invloedsgebied voor het groepsrisico van deze inrichtingen, buisleidingen en
transportroutes ligt.

5.7

Luchtkwaliteit
Met de Wet luchtkwaliteit wil de overheid een goede luchtkwaliteit bewerkstelligen en de
burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. Een
ruimtelijk project mag niet leiden tot overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit of,
in geval van een bestaande overschrijding, niet in betekenende mate bijdragen aan de
verslechtering van de luchtkwaliteit.

5.7.1

Beleid, wet- en regelgeving
Wet luchtkwaliteit (2007)
Het doel van Wet luchtkwaliteit is het beschermen van mensen tegen de negatieve
gevolgen van luchtverontreiniging op de gezondheid. De wet bevat grenswaarden voor
de stoffen zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2), fijn stof
(PM10), lood (Pb), koolmonoxide (CO) en benzeen. De normen gelden overal in de
buitenlucht en niet alleen ter plekke van gevoelige bestemmingen.
In de praktijk blijken er vooral grenswaardenoverschrijdingen te zijn voor PM10 en NO2.
Niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)
Het begrip NIBM speelt een belangrijke rol in de regelgeving voor luchtkwaliteit en is
uitgewerkt in het Besluit ‘Niet in betekende mate bijdragen’ en de Regeling ‘Niet in
betekende mate bijdragen’. Projecten die ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bijdragen aan
de luchtverontreinigingen, hoeven niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de
wettelijke luchtkwaliteitsnormen (in de vorm van grenswaarden). In de regeling NIBM is
een aantal activiteiten, zoals projecten tot 1.500 woningen met één ontsluitingsweg
(3.000 met twee ontsluitingswegen), tot 100.000 m2 kantooroppervlakte met één
ontsluitingsweg (200.000 m2 met twee ontsluitingswegen) en intensieve veehouderijen
(afhankelijk van het aantal dieren), bij voorbaat aangemerkt als niet in betekenende
mate.

5.7.2

Onderzoek
Huidige situatie
De jaargemiddelde achtergrondconcentraties stikstof (NO2) en fijnstof (PM10) in het
plangebied, zijn herleid uit de Grootschalige concentratiekaarten van het RIVM10. Het
RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in
Nederland in het kader van natuur- en milieubeleid. Grootschalige concentraties worden
in modellen voor de berekening van de luchtkwaliteit nabij een lokale bron toegepast als
benadering van de achtergrondconcentratie. De Kaarten laten voor meerdere peiljaren
zien hoe hoog de concentraties NO2 en PM10 in Nederland zijn.
10

(http://geodata.rivm.nl/gcn/)
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In de onderstaande tabel zijn de wettelijke grenswaarden en de jaargemiddelde
achtergrondconcentraties van de stoffen NO2 en PM10 ter hoogte van het plangebied
voor de jaren 2010, 2015 en 2020 weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de concentraties
van deze stoffen in het plangebied in alle peiljaren onder de wettelijke grenswaarden
liggen.
Tabel 2

Achtergrondconcentraties (bron: GCN 2011, RIVM)
Grenswaarde (µg/m³)

NO2

60 (tot 2015)

Achtergrondconcentratie (µg/m³)
2011

2015

2020

23,8

22,4

19,0

26,5

22,6

21,7

40 (vanaf 2015)
PM10

48 (tot 2011)
40 (vanaf 2011)

Toekomstige situatie
De beoogde nieuwbouw heeft tot doel de efficiency van de bedrijfsvoering te verbeteren
en het comfort van de (hotel)gasten te vergroten. In de uitbreiding van het complex zijn
geen extra hotelkamers of horecavoorzieningen opgenomen. Het plan leidt dan ook niet
tot toename van het aantal gasten en/of toename van het aantal verkeersbewegingen.
Het plan zal dan ook geen toename van emissies van stikstof en fijn stof veroorzaken.
Daaruit kan opgemaakt worden dat de beoogde nieuwbouw geen bijdrage levert aan de
verslechtering van de luchtkwaliteit en past binnen de kaders van de Wet luchtkwaliteit.

5.8

Duurzaamheid
Bij duurzaam bouwen worden bouwwerken op een wijze gerealiseerd waarbij het milieu
zo min mogelijk wordt belast. In elke fase van het bouwproces dient rekening te worden
gehouden met duurzaam bouwen.

5.8.1

Beleid, wet- en regelgeving
Gemeentelijk beleid voor duurzaam bouwen
Gemeente Velsen en de Milieudienst IJmond hebben ter ondersteuning en invulling van
deze beleidsdoelstellingen een lokaal beleid geformuleerd in "Kwaliteit en duurzaam
bouwen" en in het milieubeleidsplan 2008-2012.
GPR Gebouw® 4
Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van nieuwbouwprojecten stimuleert de
Milieudienst IJmond en de gemeente Velsen het gebruik van GPR Gebouw® 4. GPR
Gebouw® 4 is een relatief eenvoudig instrument waarmee prestaties gemeten kunnen
worden, compleet met rapportcijfers van 1 tot 10. Een score van 6.0 is representatief
voor het wettelijke niveau van het Bouwbesluit. Dit instrument kijkt breder dan alleen
energie.
De GPR-lijst kan online ingevuld worden. De kosten van het gebruik van GPR Gebouw®
4 worden gedragen door de Milieudienst IJmond.
De ambitie van de gemeente is een 7.0 te scoren op het thema energie en gemiddeld
een 7.0 voor de thema's milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
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5.8.2

Duurzaamheidsaspecten in het plan
In het ontwerp voor de uitbreiding is nadrukkelijk gekozen voor toepassing van enkele
duurzame energiebesparende maatregelen. De toepassing van vegetatiedak en het
gedeeltelijk omhullen van de nieuwbouw in een talud, leiden tot besparing van energie
en zorgen tevens voor een harmonieuze inpassing in de omgeving.
Vegetatiedak
Het dak van de nieuwbouw zal worden uitgevoerd als vegetatiedak. Deze soort
dakbedekking heeft goede isolerende eigenschappen, zodat minder energie nodig is
voor zowel verwarming van ruimtes in de wintermaanden als koeling in de zomer.
Daarnaast wordt regenwater vastgehouden in de teellaag en geleidelijk afgevoerd op de
bestaande ondergrondse regenput (zie ook hoofdstuk 6: Water)
Talud
Aansluitend op de bestaande hotelvleugel, zal aan de oostzijde van de nieuwbouw een
talud worden aangebracht. Het talud heeft een isolerende werking en zorgt tevens voor
een harmonieuze inpassing in de omgeving en aansluiting op de bestaande hotelvleugel
uit 1998.

Afbeelding 19: Het vegetatiedak en het talud leiden tot energiebesparing en harmonieuze inpassing in de omgeving.

EPC/GPR berekeningen
Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning zal een EPC-berekening worden
toegevoegd, waarin wordt aangetoond dat de nieuwbouw voldoet aan de wettelijke
EPC-normen.
Daarnaast zal bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning een GPR berekening
volgens de methode van de Milieudienst IJmond worden toegevoegd, waarin wordt
aangetoond hoe het ontwerp scoort op de thema’s milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit
en toekomstwaarde.
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WATER
In Nederland heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke besluitvorming via
de verplichte watertoets. De watertoets houdt in dat bij het maken van ruimtelijke
plannen al in een vroeg stadium bekeken moet worden wat de gevolgen zijn voor water
en de ruimtelijke ordening. De watertoets omvat het gehele proces van het vroegtijdig
informeren, adviseren, afwegen en het uiteindelijke beoordelen van wateraspecten in
plannen en besluiten.

6.1

Beleid, wet- en regelgeving
Kaderrichtlijn Water
Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. De
kaderrichtlijn is op nationaal niveau vertaald in wetgeving, met name de Wet op de
waterhuishouding, maar er is ook doorwerking in de ruimtelijke ordening. Het doel van
de Kaderrichtlijn is het bereiken van een goede chemische en ecologische toestand van
oppervlaktewater en een goede chemische en kwantitatieve toestand van het
grondwater. Hierbij is het van belang om landoppervlaktewater, overgangswater,
kustwateren en grondwater te beschermen om:
 van water afhankelijke ecosystemen in stand te houden en te verbeteren;
 de beschikbaarheid van water veilig te stellen en het duurzaam gebruik te
bevorderen;
 het aquatisch milieu in stand houden en te verbeteren door het voorkomen van
verontreiniging;
 gevolgen van overstroming en droogte te beperken.
Nationaal Waterplan
De Vierde Nota Waterhuishouding is vervangen door het Nationaal Waterplan. Het
Nationaal Waterplan zal het beleid uit de Vierde Nota Waterhuishouding versterkt
voortzetten. Het beleidsdoel is het realiseren of in stand houden van duurzame en
klimaatbestendige watersystemen. Bij besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen
zullen de wateraspecten een zwaarder belang in de afweging moeten krijgen, dan onder
het beleid van de Vierde Nota Waterhuishouding al het geval is. Dit beleid vormt ook de
basis voor de watertoets, die het Besluit ruimtelijke ordening voor ruimtelijke plannen
voorschrijft.
Waterplan Noord-Holland 2010-2015
Op 16 november 2009 hebben de Provinciale Staten het Waterplan Noord-Holland
2010-2015 vastgesteld. Dit Waterplan heeft als motto “Beschermen, benutten, beleven
en beheren”. Klimaatbestendig waterbeheer speelt hierin een centrale rol. In dit plan
geeft de provincie aan hoe Noord-Holland droge voeten, schoon water en goed
drinkwater behoudt.
Het Provinciaal Waterplan geeft de hoofdlijnen aan van beleid voor het beheer van het
Noord-Hollandse watersysteem. In het plan staat aangegeven welke taken de provincie
heeft alsmede wat de provincie van andere partijen verwacht. Het gaat hier vooral om
de verantwoordelijkheden van de waterschappen en de gemeenten.
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In het Waterplan zijn zogenaamde “functiefaciliteringskaarten” opgenomen. De
functiefaciliteringskaarten maken voor heel Noord-Holland inzichtelijk welke
inrichtingseisen en beheerskosten van het watersysteem nodig zijn om functies te
voorzien van de juiste kwaliteit en kwantiteit van het water, rekening houdend met de
klimaatverandering. De kaarten geven inzicht in de plaatsen waar in Noord-Holland het
waterbeheer weinig of veel inspanning kost in relatie tot belangrijke gebruiksfuncties.
Met de kaarten in de hand is te bepalen waar een functie vanuit het waterbeheer gezien
het beste kan worden gelokaliseerd.
Waterbeheerplan Hoogheemraadschap van Rijnland
Voor de planperiode van 2010-2015 is het Waterbeheerplan (WBP) van het
Hoogheemraadschap van Rijnland van toepassing. In dit plan geeft het
Hoogheemraadschap van Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode
zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen. Het nieuwe WBP legt
meer dan voorheen accent op uitvoering.
De hoofddoelen uit het beheerplan zijn veiligheid tegen overstromingen, voldoende
water en gezond water. Wat betreft veiligheid is het cruciaal dat de waterkeringen
voldoende hoog en stevig zijn en blijven en dat rekening wordt gehouden met mogelijke
toekomstige dijkverbetering. Wat betreft voldoende water gaat het er om het complete
watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil
het Hoogheemraadschap van Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast
wordt gemaakt, rekening houdend met de klimaatverandering. Immers, de verandering
van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en hevigere buien, perioden van
langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het waterbeheerplan sorteert voor op deze
ontwikkelingen.

6.2

Watertoets
Grondwater
In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is gedurende lange tijd grondwater onttrokken
voor de drinkwatervoorziening. Sinds 1994 is deze waterwinning stapsgewijs
opgeheven. Hierdoor wordt de grondwaterstand in het duingebied geleidelijk verhoogd.
Omdat het vloerpeil van de nieuwbouw lager komt te liggen dan het huidige maaiveld,
heeft Wareco Ingenieurs onderzocht of de grondwaterstand een verdiepte ligging
toelaat.11 Uit het onderzoek van Wareco is gebleken dat de waarde voor de hoogst
toelaatbare grondwaterstand voor gebouwen op staal ter plaatse van de nieuwe
bebouwing niet wordt overschreden. Aanvullende maatregelen om grondwateroverlast
te voorkomen of grondwater af te voeren zijn dan ook niet nodig.
De uitkomsten van het geohydrologisch onderzoek zijn voorgelegd aan het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Het hoogheemraadschap heeft aangegeven in te
stemmen met de uitkomsten van het onderzoek en bevestigd dat een lozingsvergunning
voor de nieuwbouw niet nodig is.
Het geohydrologisch onderzoek is opgenomen in bijlage 7.
11

Geohydrologische situatie Duin & Kruidberg, Wareco Ingenieurs, 23 mei 2007. Haalbaarheidsonderzoek naar

toepassing bemaling voor bouwput Duin & Kruidberg, Wareco ingenieurs, 3 mei 2008
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Hemelwaterafvoer
Het verharde oppervlak zal door de nieuwbouw beperkt toenemen. Het noordelijk deel
van de toekomstige nieuwbouw (de kantoor- en opslagruimtes) is in de huidige situatie
reeds verhard (ten behoeve van onder andere buitenopslag). Ter plaatse van het
zuidelijk deel van de nieuwbouw (de wellnessvoorziening) is in de huidige een gazon
aanwezig, in het zuidelijk deel zal de verharding met circa 260 m2 toenemen.
Er heeft telefonisch contact plaatsgevonden met de coördinator van
Hoogheemraadschap van Rijnland voor de gemeente Velsen. Hieruit is gebleken dat,
conform het beleid van het Hoogheemraadschap Rijnland, geen bergings- of
infiltratievoorzieningen en/of watercompensatie nodig zijn, omdat het verhard oppervlak
met minder dan 500 m2 toeneemt.
Het dak de nieuwbouw zal worden uitgevoerd als vegetatiedak. Het regenwater wordt
tijdelijk vastgehouden in de teellaag en vervolgens geleidelijk afgevoerd op de
aanwezige vijver.
De capaciteit van de vijver voldoende geacht om de afvoer van regenwater van
nieuwbouw te verwerken.
In de nieuwbouw zullen, conform het beleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
geen uitlogende materialen worden toegepast.
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UITVOERBAARHEID
In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat inzicht
gegeven moet worden over de uitvoerbaarheid van het plan. De ontwikkelingen die
concreet mogelijk gemaakt worden via ene omgevingsvergunning voor afwijken van het
bestemming moeten (economisch) uitvoerbaar zijn en gerealiseerd kunnen worden.
De kosten die gemoeid zijn met de realisatie van de nieuwbouw komen geheel ten laste
van de eigenaar van Landgoed Duin & Kruidberg. Deze komen derhalve niet ten laste
van de gemeente Velsen.

7.1

Grondexploitatiewet (GREX)
In het kader van de Grondexploitatiewet (GREX) is het mogelijk dat in kader van een
omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan een exploitatieplan moet
worden vastgesteld door de gemeenteraad. De centrale doelstelling van de
Grondexploitatiewet, zoals opgenomen als afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening,
is om in de situatie van particuliere grondexploitatie te komen tot een verbetering van
het gemeentelijk kostenverhaal en de versterking van de gemeentelijke regie bij
locatieontwikkeling.
Het uitgangspunt van de Grondexploitatiewet is dan ook dat gemeenten een verplichting
hebben tot kostenverhaal. Dit betekent, dat een gemeente de gemaakte kosten op de
particuliere grondeigenaar moet verhalen in het geval deze eigenaar tot een
ontwikkeling van de gronden overgaat. De gemeente mag hier bovendien niet meer van
afzien.
Op grond van artikel 6.12, tweede lid Wro kan van de verplichting tot het vaststellen van
een exploitatieplan worden afgezien, indien (globaal) sprake is van de volgende
factoren:
 het verhaal van de kosten van de grondexploitatie is anderszins verzekerd;
 het bepalen van een fasering en/of het vastleggen van locatie-eisen is niet
noodzakelijk.
Geen noodzaak vaststellen exploitatieplan
Voor de voorliggende omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan
hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld omdat de realisatiekosten en de
uitvoering van de nieuwbouw geheel gedragen worden door de eigenaar van Landgoed
Duin & Kruidberg (ABN AMRO).
Er zijn geen gemeentelijke investeringen in de infrastructuur en/of nutsvoorzieningen
noodzakelijk om het plan mogelijk te maken. De kosten die de gemeente Velsen maakt
voor de procedure van de omgevingsvergunning zullen op de initiatiefnemer worden
verhaald via de leges. Daarmee is het kostenverhaal voldoende verzekerd en hoeven
geen aanvullende afspraken gemaakt hoeven te worden over de werken en
werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 6.13 (Wro) tweede lid, onder b en c.
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7.2

Planschade
Met de voorliggende omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan
wordt een functiewijziging van een deel het park op het landgoed mogelijk gemaakt.
Deze functiewijziging zou tot gevolg kunnen hebben dat iemand in de vorm van een
inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade
lijdt. In een dergelijk geval zou deze persoon de gemeente kunnen verzoeken om een
tegemoetkoming in deze schade (afdeling 6.1 Wet ruimtelijke ordening).
De gemeente Velsen acht het risico op planschade zeer beperkt. Uit de diverse
(milieu)onderzoeken is gebleken dat de functiewijziging geen beperkingen opleveren
voor (de planologisch toegestane) bouw- en gebruiksmogelijkheden in de omgeving van
het plangebied.
Aanvullend zal de gemeente in een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer
bindende afspraken maken over het afwentelen van eventuele planschadeclaims op de
initiatiefnemer Hiermee is dit financiële risico voor de gemeente Velsen afgedekt.
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MAATSCHAPPPELIJKE UITVOERBAARHEID
Het gemeentebestuur van Velsen streeft naar draagvlak bij belanghebbenden en
maatschappelijke organisaties voor ruimtelijke besluiten. Daarom hecht het
gemeentebestuur belang aan de dialoog over het voornemen om voor het plan een
omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan te verlenen. Dit
hoofdstuk over de ‘maatschappelijke uitvoerbaarheid’ gaat nader in op het
maatschappelijke overleg die in het kader van de omgevingsvergunning voor afwijken
van het bestemmingsplan zal plaatsvinden.

8.1

Overleg
In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening, zal de
gemeente Velsen de relevante maatschappelijke organisaties (overlegpartners) – die
fysieke of beleidsmatige belangen hebben in het plangebied – in de gelegenheid stellen
om te reageren op de ontwerpomgevingsvergunning voor afwijken van het
bestemmingsplan.
Instantie

Plaats

Provincie Noord-Holland

Haarlem

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed

Amersfoort

Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden

Kamer van Koophandel

Haarlem

Nationaal Park Kennemerland

Haarlem

Vereniging Natuurmonumenten

‘s-Graveland

Informeel vooroverleg Rijksdienst voor het cultureel erfgoed
De initiatiefnemer heeft enkele malen overlegd met de Rijksdienst voor het cultureel
erfgoed. De opmerkingen en aanbevelingen van de rijksdienst over de inpassing van
nieuwbouw in de historische context van het park en het landhuis, zijn door de architect
verwerkt in de nieuwbouw.
Informeel vooroverleg Hoogheemraadschap van Rijnland
De initiatiefnemer heeft overlegd met het Hoogheemraadschap van Rijnland over de
onttrekking en lozing van grondwater en het afzien van infiltratie-,
bergingsvoorzieningen en watercompensatie (zie hoofdstuk 6: Water).

8.2

Zienswijzen
Op grond van de bepalingen in artikel 1.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening en
artikel 3.4 van de algemene wet bestuursrecht, wordt een ieder in de gelegenheid
gesteld een zienswijze in te dienen op het ontwerp omgevingsvergunning voor afwijken
van het bestemmingsplan.
In deze paragraaf zal de beantwoording van de zienswijzen op de
ontwerpomgevingsvergunning worden beschreven.
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Bijlage 1
Integraal plan Landgoed Duin & Kruidberg

ROB Duin & Kruidberg
Definitief rapport

9Y2896.A0/R00001/901305/Rott
7 december 2012

Bijlage 2
Visie Landgoed Duin & Kruidberg 2015
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Bijlage 3
Verkennend bodemonderzoek
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Bijlage 4
Quickscan natuur
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SAMENVATTING

ABN-AMRO is, als eigenaar van hotel Duin en Kruidberg te Santpoort, van plan om een aanbouw uit 1998
uit te breiden. Behalve deze uitbreidingswens is een andere belangrijke reden voor de ‘aanbouw’, dat het
aanzicht van de aanbouw uit 1998 niet harmonieus is ingepast in de omgeving. De nieuwbouw zal in totaal
2
2
een extra oppervlakte van 585m in beslag nemen; hierin valt ook een nieuw gebouw van 325 m dat op al
bestaande verharding wordt gebouwd. De ‘aanbouw’ valt binnen de begrenzing van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en van een beschermd natuurgebied (Natura 2000). In dit rapport worden de
mogelijkheden uiteen gezet om de nieuwbouw en verbetering van de huidige situatie mogelijk te maken
binnen de grenzen van de natuurwetgeving (Natura 2000, EHS en Flora- en faunawet). Een oude
tennisbaan en een cluster niet-inheemse bomen op een gazon, die eveneens binnen de EHS en het
N2000-gebied liggen, vormen de belangrijkste uitruillocaties.
Er zijn geen effecten te verwachten op de kwaliteit en de instandhoudingsdoelstellingen van het
habitattype Grijs duin (kalkrijk) in het kader van Natura 2000, omdat de betreffende gazons zich niet als
zodanig kwalificeren. De gazons bestaan uit een soortenarme vegetatie van zure voedselarme bodem, en
herbergen geen kenmerkende plantensoorten van habitattype Grijs duin, kalkrijk.
Een deel van de EHS, met het natuurbeheertype ‘open duin’, zal bij de nieuwe aanbouw gering in
oppervlakte verminderen. De aanleg van de aanbouw heeft een geringe vernietiging van een gering deel
van de EHS (van matige natuurkwaliteit) tot gevolg. Binnen het terrein kan uitruil plaatsvinden tussen te
bebouwen grond (aanbouw) en terug te geven verhard oppervlak. Het gaat daarbij om de teruggave (en
2
sanering) van een oude tennisbaan (opp. 200m ) en omvorming van een grote cluster bomen van niet2
inheemse oorsprong (Canadese populieren, een ceder en een Bbiës met een oppervlak van 400m ) in
schraalgrasland.
Verder zal geen schade aan beschermde soorten en daarmee overtredingen van de verbodsbepalingen
van de Flora- en faunawet ontstaan. Er is hiervoor geen ontheffing nodig.
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1

INLEIDING

ABN-AMRO is eigenaar van hotel Duin en Kruidberg in Santpoort. In figuur 1.1 is de locatie van hotel Duin
en Kruidberg in Santpoort Noord aangegeven. In 1998 heeft een aanzienlijke uitbreiding van het hotel
plaatsgevonden, deels ondergronds (afgewerkt in een talud), deels bovengronds. Vooral het
bovengrondse deel is, naar mening van ABN-AMRO, minder harmonieus ingepast in de omgeving (figuur
1.2). In de huidige situatie (figuur 1.2) ligt aan de zuidzijde van de aanbouw uit 1998 een gazon. Uit het
rapport ‘Arcadis 2007’ alsmede het rapport “Herinrichting terrein Duin en Kruidberg 2011’ is gebleken dat
dit gazon is aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie NoordHolland. Initiatiefnemer ABN-AMRO, bij monde van de heer B. ten Napel, heeft DHV daarom verzocht een
quickscan naar de mogelijke effecten op de natuur uit te voeren. Hierin worden de mogelijkheden uiteen
gezet om de nieuwbouw en een verbetering van de huidige situatie mogelijk te maken, eventueel gebruik
makende van uitruilmogelijkheden zoals een ongebruikte tennisbaan op het terrein van Duin en Kruidberg.

Figuur 1.1: Santpoort Noord en de locatie van hotel Duin en Kruidberg (rode cirkel), bron. Google maps.

Figuur 1.2: De aanbouw uit 1998, deels ondergronds, deels bovengronds, past minder harmonieus in de omgeving.
Bron: landgoed Duin en Kruidberg, visie 2011-2015.
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Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn voor de nieuwbouw van het
hotel. Eerst worden de plannen en voorgenomen werkzaamheden uitgelegd (hst 2), waarna de historie
van het hotel kort wordt belicht (hst 3); daarna worden de natuurwaarden op een rijtje gezet (hst 4, 5 en 6)
om vervolgens te concluderen of er een mogelijkheid is tot de uitbreiding, inclusief een voorgestelde
mitigatie en uitruil.
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2

DE INGREEP

Vanaf de zuidzijde, grenzend aan het park, is een deel van de nieuwbouw uit 1998 zichtbaar (figuur 1.2).
Dit aanzicht is vooral door het opvallende witte stucwerk, naar mening van de landschapsarchitect van de
gemeente Santpoort (en ABN-AMRO), minder harmonieus ingepast in de omgeving (visie 2011-2015).
Omdat het hotel uitbreidingsplannen heeft met betrekking tot leisure (in de vorm van een zwembad en
fitnessruimte) en tevens het aanzicht van de aanbouw uit 1998 wil verbeteren, is een uitbreiding van de
2
aanbouw uit 1998 gepland van 260m (figuur 2.1). Bovendien staat nieuwbouw op al verhard oppervlak
2
(325 m ) gepland. De aanbouw zal deels in het talud worden opgenomen (taludverlenging), aan de andere
zijde zal de aanbouw begrensd worden door de tuinmuur (welke ook zeer gewenst wordt door
1
Natuurmonumenten, die nu vanaf hun voetpad aan de westzijde tegen een lelijke zijpui aankijken ). Een
glazen pui wordt aangebracht voor meer zicht op de tuin (fig. 2.1).

Figuur 2.1: nieuwbouwplan leasure, inclusief tuinmuur.

Figuur 2.2: Geplande nieuwbouw, inclusief oppervlaktes (260m2 en 325 m2) en getrapte muur (bovenzijde tekening).
1

Mondelinge mededeling Klaas de Jong en Ruud Luntz, december 2011
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3

HISTORIE VAN DE LOCATIE

Omdat historische gegevens in dit project mogelijk argumenten geven voor het al dan niet uitruilen van
oppervlakten zal eerst een historische beschrijving gegeven worden van de locatie.
Aangelegd als een Engelse tuin in 1909, omvatte de villa van Duin en Kruidberg aan het begin van de
vorige eeuw meer bebouwing dan op dit moment aanwezig is (zie figuur 3.1). In blauw is te zien dat de
oorspronkelijke bebouwing (het Jachtslot) voor een deel is vervangen door de aanbouw uit 1998, maar dat
een ander deel van dezelfde kavel nog steeds ongebruikt is. Dit deel is inmiddels veranderd in
halfverharding met een wandelpad (figuur 3.3). Verder is in de figuur (rode cirkel en orde ovaal) te zien
waar de nieuwe aanbouw en andere nieuwbouw gepland zijn.

Figuur 3.1: in blauw is, voor zowel de oorspronkelijke als de huidige indeling, aangegeven welke bouwkavel er
oorspronkelijk (in 1909) door het Jachtslot in gebruik was, maar in de vorige eeuw is verdwenen. Rood geeft de nieuwe
nieuwbouwkavels weer.

Aan de westzijde van de tuin ligt een oude, ongebruikte tennisbaan (bijlage 1), waarschijnlijk bestaand uit
2
teerhoudend asfalt welke (op één Rode Lijst-soort korstmos na ) geen bijzondere natuurwaarden herbergt
2
(figuur 3.2); deze tennisbaan heeft een oppervlakte van 200m (20x10meter). Er zal gekeken worden naar
mogelijkheden tot ‘interne’ uitruil van oppervlakte tussen de tennisbaan en het oppervlak gazon dat nodig
is voor de nieuwe uitbouw. Hierbij zal allereerst de oude tennisbaan op geschiktheid worden onderzocht.
De tennisbaan is al vele jaren niet meer in gebruik en bevindt zich wel binnen de begrenzing van de EHS
en Natura 2000.

2

Inventarisatie gazons; DHV, maart 2012, zie bijlage 2
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Figuur 3.2: de oude tennisbaan ligt binnen de begrenzing van de EHS en Natura 2000, maar herbergt geen bijzondere
natuurwaarden, op de Rode Lijst-soort boompjesmos na, die op deze niet-natuurlijke standplaats groeit.

Figuur 3.3: Het deel van de oude kavel van het Jachtslot, dat op dit moment onbebouwd is. Dit deel ligt tussen de
aanbouw uit 1998 en de vijver in en bestaat uit gras en een wandelpad. Dit deel is ook begrensd als EHS en Natura
2000-gebied.
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4

AANWEZIGE NATUURWAARDEN: NATURA 2000

Duin en Kruidberg ligt in het Natura 2000-gebied Kennemerland - Zuid. De bescherming van Natura 2000gebieden is geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 (o.a. artikel 19 en artikel 16). Plannen of
projecten die leiden tot significante negatieve effecten op de doelstellingen voor Natura 2000gebieden zijn in beginsel niet toegestaan. Alleen wanneer er geen alternatieven zijn voor de
voorgenomen activiteit met minder effecten op Natura 2000-gebieden, er sprake is van een dwingende
reden van groot openbaar belang en het resteffect wordt gecompenseerd, kunnen plannen en projecten
doorgang vinden.
De Natuurbeschermingswet
De instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden mogen niet worden geschaad; dit wordt
beschreven in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998: ‘Het is verboden om zonder
vergunning projecten ter realiseren die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen schadelijk kunnen
zijn (..) de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied
kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het
gebied is aangewezen.’

4.1

Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid

Het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid (figuur 4.1) is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van
het Noordzeekanaal. Het is een reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied, dat grotendeels bestaat
uit kalkrijke duinen(bron: ministerie van EL&I en de heer Ruud Luntz, beheerder Duin en Kruidberg).
Het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid is aangewezen voor de Europese Habitatrichtlijn. Voor het
gebied zijn geen vogelsoorten aangewezen als doelsoort.

Figuur 4.1: Begrenzing van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Het plangebied ligt binnen de rode cirkel.

ABN-AMRO, Facility Management t.a.v. Bram ten Napel/Quickscan natuur: nieuwbouw hotel Duin en Kruidberg
Klant vertrouwelijk

maart 2012, versie 2.2
- 11 -

4.1.1 Instandhoudingsdoelstellingen
De instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied hebben vooral betrekking op het behoud
van habitattypen (16 typen aangewezen). Daarnaast zijn nog voor drie habitatsoorten
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd (Tabel 4.1). De gevlekte witsnuitlibel is als complementair
doel aangewezen. Complementaire doelen zijn soorten of habitattypen met dezelfde (juridische) status als
de andere instandhoudingsdoelstellingen, maar waarvoor Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid
heeft. Het behalen van de doelstellingen is voor deze soorten daarmee beter gewaarborgd.
Voor zes habitattypen en één habitatsoort zijn doelstellingen geformuleerd voor verbetering of uitbreiding
van het huidige voorkomen (doelstelling aangegeven met een ‘>’ ).
Tabel 4.1: Tabel met instandhoudingsdoelstellingen voor alle, voor Kennemerland-Zuid aangewezen, soorten (EL&I).
Met groen is aangegeven welk habitattype mogelijk effect zal ondervinden van de ingreep.

N2000
Soort
code
Habitattypen
H1310B
Zilte pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)
H1330A
Schorren en zilte graslanden
(buitendijks)
H2110
Embryonale duinen
H2120
Witte duinen
H2130A
*Grijze duinen (kalkrijk)
H2130B
*Grijze duinen (kalkarm)
H2130C
*Grijze duinen (heischraal)
H2150
*Duinheiden met struikhei
H2160
Duindoornstruwelen
H2170
Kruipwilgstruwelen
H2180A
Duinbossen (droog)
H2180B
Duinbossen (vochtig)
H2180C
Duinbossen (binnenduinrand)
H2190A
Vochtige duinvalleien (open water)
H2190B
Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
H2190D
Vochtige duinvalleien (hoge
moerasplanten)
Habitatsoorten
H1014
Nauwe korfslak
H1042
Gevlekte witsnuitlibel
H1903
Groenknolorchis
Legenda
SVI landelijk
=
>
=(<)
*
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Doelst.
Pop.

=
>
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Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig)
Behoudsdoelstelling
Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
Ontwerp aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' als formulering
Prioritaire soort of habitattype
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4.2

Toets aan instandhoudingsdoelstellingen

Mogelijk heeft de geplande nieuwbouw effect op de habitattypen en soorten die voor het Natura 2000gebied Kennemerland-Zuid zijn aangewezen.
Habitattypen:
In figuur 4.2 is een habitattypenkaart weergegeven waaruit blijkt dat 3 van de 16 habitattypen in de buurt
van de geplande nieuwbouw aanwezig zijn: droog duinbos (in vorm van droog zomereiken – beukenbos),
grijs duin (kalkrijk, in vorm van soortenrijke schrale graslanden in parkdeel van hotel) en vochtige duinvallei
(in vorm van open water bij hotel). In tabel 4.2 zijn de mogelijke gevolgen van de aanleg van de
nieuwbouw voor deze habitatsoorten en habitattypen gezamenlijk uiteengezet.

Figuur 4.2: Aanwezige habitattypen in Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. De zwarte cirkel geeft de locatie weer
van de nieuwbouw. Paars=droog duinbos; blauw =grijs duin (kalkrijk); groen=vochtige duinvallei (open water).

Habitatsoorten:
Ook voor de drie habitatsoorten in het gebied is van belang dat er geen significant negatieve effecten zijn
te verwachten. Om dit te onderzoeken is begrip van de habitat waar de soorten in leven, cruciaal.
Gevlekte witsnuitlibel
Deze soort leeft in relatief kleine en ondiepe (snel opwarmende), heldere, voedselarme tot matig
voedselrijke en beschut gelegen wateren. De soort vliegt van half mei tot half juli. Volgens ARCADIS (Van
Woersem, 2007) en Natuurmonumenten zijn er in het gebied geen beschermde libellen aangetroffen en
komen ook de gebiedskenmerken niet overeen. Voor de nieuwbouw worden geen waterpartijen gedempt
en geen foerageergebied beïnvloed.
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Nauwe korfslak
De soort wordt aangetroffen op vochtige, doorgaans laag gelegen plaatsen, vooral in de overgang van een
3
matig droog naar een natter milieu (vochtige populierenbosjes! ). De nauwe korfslak heeft een voorkeur
voor kalkrijke duinvalleien en vochtige strooisellagen. Het habitattype droog duinbos wordt niet tijdens de
werkzaamheden beïnvloed, onder de te kappen solitaire canadese populier zijn vier jaar geleden geen
nauwe korfslakken aangetroffen (ARCADIS, 2007), bovendien staat de boom middenin een droog gazon
waardoor migratie richting de populier ook niet verwacht wordt. Effecten op deze soort zijn dus niet te
verwachten.
Groenknolorchis
Deze orchis is gebonden aan zonnige tot licht beschaduwde, onbemeste grond, die onder invloed staat
van basisch (alkalisch) grondwater. Het meest wordt de plant aangetroffen in trilvenen en duinvalleien.
Tijdens het natuuronderzoek in 2007 (ARCADIS, Van Woersem) zijn geen geschikte habitat noch
exemplaren van de soort aangetroffen en volgens Natuurmonumenten komt de soort hier niet voor.
In tabel 4.2 zijn de mogelijke gevolgen uiteen gezet inclusief de mogelijkheden tot het mitigeren van deze
effecten. Als er geen effect wordt verwacht (vanwege het bereik van de werkzaamheden) wordt de soort
niet beschreven.
Tabel 4.2: Mogelijke gevolgen en mitigerende maatregelen voor effecten op Natura2000 instandhoudingsdoelstellingen.
Natura 2000

Effecten van de aanleg

Mogelijkheden voor mitigatie

Afwezig, ook geen ‘open water’. Er is geen

Niet nodig

soorten/Habitattypen
Vochtige duinvallei (open water)

bemaling en er wordt ver van het habitattype
gewerkt.
Droog duinbos (droog zomereiken

Afwezig, er worden geen bomen gekapt.

Niet nodig

– beukenbos)
Grijs duin (kalkrijk)

2

Afname van 260m in het eventueel

Eventueel: teruggave van 200 m2

aanwezige habitattype

tennisveld en een 400 m2 groeiplaats
in het gazon van exotische bomen

1

Nauwe korfslak

Afwezig . Geen effecten.

Niet nodig

Gevlekte witsnuitlibel

Geen, soort niet in gebied waargenomen

Niet nodig

Groenknolorchis

Afwezig. Geen effecten.

Niet nodig

4.3

Oplossing voor Natura 2000

Anders dan bij de Ecologisch hoofdstructuur is de exacte begrenzing van het Natura 2000-gebied minder
van belang. Belangrijk bij Natura 2000-gebieden zijn, zoals eerder uitgelegd, de effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van de aangewezen habitats en soorten. Omdat de geplande nieuwbouw
2
een afname van 260m gazon tot gevolg heeft en er geen oppervlak grijs duin, kalkrijk verloren mag gaan,
4
heeft het bevoegd gezag van de provincie Noord-Holland aanbevolen om de gazons van het hotel Duin
en Kruidberg te inventariseren op kensoorten van habitattype grijs duin, kalkrijk. Dit is in maart 2012
uitgevoerd (zie bijlage 2). Conclusie van het vegetatiekundige onderzoek is dat er op de gazons van hotel
Duin en Kruidberg geen kensoorten van het habitattype grijs duin, kalkrijk aanwezig zijn en dat de gazons

3
4

Citaat: Ruud Luntz, december 2011
Dhr. C. Vrolijk, december 2011en januari 2012
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zich dus niet kwalificeren als grijs duin. De gazons zijn begroeid met een soortenarme vegetatie van
neutraal tot iets verzuurd, voedselrijk tot iets verschraald grasland. Dit betekent dat de gazons
5
geëxclaveerd mogen worden en kunnen worden beschouwd als behorende bij tuin, erf en verharding, en
dus niet behorende tot het habitattype grijs duin, kalkrijk. Er is vanuit Natura 2000 dus geen noodzaak tot
het nemen van mitigerende of compenserende maatregelen en het aanvragen van een vergunning in het
kader van de Natuurbeschermingswet.

4.4

Conclusie

Het habitattype grijs duin, kalkrijk, komt op de gazons van hotel Duin en Kruidberg niet voor. De gazons
herbergen geen kenmerkende planten van dit habitattype. De gazons van hotel Duin en Kruidberg vallen
daarmee onder het begrip ‘tuinen’ en kunnen voor het Natura 2000-gebied Kennemerland – Zuid zonder
discussie worden geëxclaveerd. Er is geen NB-wet vergunning nodig.

5

GS van Noord-Holland, brief van 26 juli 2006 over exclavering gazons èn mail van de heer C. Vrolijk,
vergunningverlener Noord-Holland, van 27 januari 2012, met verzoek om vegetatiekundige waarden te
inventariseren teneinde vast te kunnen stellen of habitattype voorkomt of de exclaveringsformule zonder
discussie kan worden toegepast.
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Figuren 5.1: achter de witte tent (in het midden van het gazon) ligt een cluster met niet-inheemse bomen, 400 m2 groot
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5

AANWEZIGE NATUURWAARDEN: ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van (deels nog te ontwikkelen) natuurgebieden in
Nederland. De EHS is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden om de
biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De term 'Ecologische Hoofd Structuur' (EHS)
werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige ministerie van LNV (nu E,
L & I). In het Natuurbeleidsplan uit 2000 zijn de landelijke doelstellingen voor de EHS verder uitgewerkt,
evenals in het Structuurschema Groene Ruimte, de Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur (2000)
en in de Nota Ruimte (2004).

5.1

EHS beleid
Het provinciale beleid ten aanzien van de ecologische hoofdstructuur heeft tot doel ecosystemen veilig te
stellen en onderling te verbinden en nieuwe leefgebieden te realiseren om de biodiversiteit te behouden.
Een belangrijk element in het EHS is het verbinden van gebieden waardoor uitwisseling van soorten kan
plaatsvinden. Voor de ecologische hoofdstructuur geldt op basis van het Rijksbeleid (Nota Ruimte en
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke
kenmerken en waarden van het gebied. Hiertoe geldt het zogenaamde “nee, tenzij”-regime. Dit betekent
dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of
waarden van het gebied significant aantasten. De wezenlijke kenmerken en waarden omvatten in ieder
geval de actuele natuurwaarden, de beoogde natuurdoelen, de robuustheid van het gebied, de
aanwezigheid van ecologische verbindingen en de mate van rust en openheid (zie 5.3). Is er sprake
van een significant effect op de wezenlijke kenmerken dan kan een ingreep in beginsel alleen nog
plaatsvinden als er sprake is van een groot openbaar belang en er geen alternatieven beschikbaar zijn (bij
individuele ingrepen) of als een combinatie van plannen, projecten of handelingen per saldo tot een
(kwantitatieve en kwalitatieve) versterking van de EHS leidt. Wordt aan beide voorwaarden voldaan, dan
moet het resterende negatieve effect afdoende worden gecompenseerd. Het 'nee-tenzij'-regime voor de
ecologische hoofdstructuur geldt alleen voor activiteiten die ook daadwerkelijk in de aangewezen gebieden
plaatsvinden. De wettelijke verankering van het EHS beleid is geregeld in de ‘Ruimtelijke Verordening
Noord-Holland’ (vastgesteld juni 2010).

5.2

Nee, tenzij toets
Als door een ruimtelijke ingreep (aanleg nieuwbouw) in de EHS negatieve effecten op de wezenlijke
kenmerken en waarden en natuurdoelen optreden en deze niet door eenvoudige maatregelen ongedaan
kunnen worden gemaakt, dan dient de zogenaamde Nee, tenzij toets te worden verricht:
Er mogen geen schadelijke handelingen binnen de EHS plaatsvinden (bij een onvermijdelijke ingreep),
tenzij:
1.
er geen andere reële alternatieven zijn, en
2.
de ingreep van een groot openbaar belang is.
Als inderdaad geen andere reële alternatieven voorhanden zijn en de ingreep van groot openbaar belang
wordt geacht, mag de ingreep plaatsvinden, maar dient restschade gecompenseerd te worden.
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5.3

Wezenlijke kenmerken en waarden
Om aan te kunnen geven wat de effecten van de werkzaamheden zijn op de Ecologische Hoofdstructuur,
moeten eerst de wezenlijke waarden en kenmerken juist omschreven worden. De wezenlijke kenmerken
en waarden van de EHS, voor de provincie Noord-Holland, kunnen als volgt worden samengevat:
a.
natuurdoelen
b.
zones met bijzondere ecologische kwaliteit
c.
aaneengeslotenheid en robuustheid
d.
aanwezigheid van bijzondere soorten
e.
aanwezigheid van essentiële verbindingen
f.
aanwezigheid van bijzondere geomorfologische of landschappelijke waarden
g.
beleving van rust, natuur e.d.
In figuur 5.1 zijn de natuurdoelen weergegeven. De andere waarden en kenmerken (actuele waarden,
robuustheid etc.) zijn in tabel 5.1 uiteengezet.
In Noord-Holland verstaat men onder aantasting van waarden: de vernietiging, verstoring en versnippering
6
van bovengenoemde of potentiële waarden. Anders dan bij Natura 2000 is de begrenzing van het EHS
wél van belang.
Natuurdoelen (en potentiële natuurwaarden):
7
De provincie heeft een natuurbeheertypenkaart vastgesteld, waarin ook de EHS ambitie (dit is de
realisatie van de meest reële potenties) is weergegeven. Tijdens de voorgenomen nieuwbouw voor hotel
Duin en Kruidberg zullen de volgende natuurbeheertypen mogelijk beïnvloed worden (zie figuur 5.2):
duinbos
open duin (= gazons met schraal grasland)
vochtig duinvallei (= waterpartij voor hotel)

Figuur 5.2: Aanwezigheid van EHS natuurbeheertypen in en rond het plangebied. De rode driehoeken geven aan waar
de nieuwbouw gepland is.

6
7

Compensatieregeling Noord-Holland, 2008
Natuurbeheerplan Noord-Holland, 2011
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Actuele natuurwaarden:
De uitbouw valt binnen de begrensde EHS met natuurdoel, open duin, zie figuur 5.1. Dit betekent dat er
een direct effect is op de kwaliteit van de Ecologische Hoofdstructuur welke per definitie onaangetast moet
blijven (provincie Noord-Holland, 2011). Alle eventuele risico’s, potenties en significante aantasting voor de
andere natuurwaarden, zijn uiteengezet in tabel 5.1.
Tabel 5.1: Knelpunt en (oranje), potenties (groen) en mitigatie voor de wezenlijke kenmerken en waarden.
EHS waarde en kenmerken

Mogelijk effect

Effect op kenmerk

uitgesloten

-

Uitgesloten

-

Actuele natuurwaarden:
Oud gemengd loofbos (110jr), vochtig, rijke
ondergroei, kalkrijke bodem. Stinzenplanten
en bosvogels zijn kenmerkend.
Graslanden, gekenmerkt door hoge
kruidenrijkdom en vochtindicatoren.
Waardevolle soorten
Wijngaardslak
Bosuil

Verstoring door geluid en licht

Uitgesloten: door een grote mate van
gewenning en door het sparen van
bomen met holtes; bij de aanleg: werken
buiten de broedperiode.

Hazelworm

Uitgesloten

-

Damhert

Uitgesloten

-

Eekhoorn

Uitgesloten

-

Kap bosrand met ongewenste opslag

Verbetering kwaliteit duinbos,

gewone esdoorns

vermindering beschaduwing, meer

Natuurdoelen:
Duinbos

kansen voor stinzenflora, ontstaan
mantelvegetatie
Open duin (schraalgraslanden in vorm van

Verlies van oppervlakte

gazons bij hotel)

Door herinrichting gazon, verwijderen
exoten

en

tennisbaan

esdoorns
neemt

kwaliteit

open

en

teruggave

oppervlakte
duin,

en

‘potentieel

schraalgrasland’ toe.
Kruiden en faunarijk grasland

Uitgesloten, ligt te ver weg

-

Historisch bouwwerk + erf

Uitgesloten, ligt te ver weg

-

Poelen en klein historisch water

Uitgesloten, ligt te ver weg

-

Vochtig duinvallei (water bij hotel)

Uitgesloten, ligt te ver weg

-

EHS laan

Uitgesloten, ligt te ver weg

-

Aaneengeslotenheid en robuustheid

Versnippering

Uitgesloten

Ecologische verbindingszones

Mogelijk vernietiging van

Uitgesloten,

Andere waarden

verbindingszone, landschapslint.
(beleving) natuur, rust en openheid

Verbetering van het aangezicht, beter

Een verbetering van de

passende bij de omgeving.

belevingswaarde (element van de EHS)
omdat de nieuwbouw beter is ingepast
is het huidige natuurbeeld, een oud stuk
tennisbaan wordt gesaneerd en een
slordige bosrand wordt opgeknapt.
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Geomorfologische en landschappelijke

Aantasting van de geomorfologische

waarden

waarden.

geomorfologie veranderd worden.

Aanwezigheid essentiële verbindingen

Uitgesloten

-

5.4

Uitgesloten, er zal niets aan de huidige

Effecten van mogelijke maatregelen

Negatieve effecten
De realisatie van de nieuwbouw in het noorden (325 m2) op al bestaande verharding, leidt niet tot effecten
op de EHS, zolang er geen schommelingen in de grondwaterstand optreden! Daarom is het belangrijk, dat
als bronbemaling moet plaatsvinden, dit gebeurt in de winter, als er geen blad aan bomen en struiken zit.
De aanleg van de aanbouw zal een oppervlakteafname van het gazon (potentieel open duin =
2
schraalgrasland) van 260m (figuur 2.1a) tot gevolg hebben. Dit gazon wordt te intensief onderhouden (18
keer per jaar maaien, zonder afvoer maaisel!) en herbergt nauwelijks natuurwaarden.
Positieve effecten
Daartegenover staat wel dat de aanleg van de aanbouw het aangezicht en daarmee de beleving zal
verbeteren. Door de aanbouw zal het huidige ‘lelijke’ deel (uit 1998) niet meer zichtbaar zijn, waardoor een
verbetering van de beleving (= EHS criterium) zal plaatsvinden. Daarbij komt dat het gazon in de huidige
situatie (soortenarm, licht verzuurd grasland van matig voedselrijke omstandigheden, met slechts één
Rode Lijst-soort, de bosaardbei, overigens een bosrandsoort – zie bijlage 2) geen bijzondere
natuurwaarden herbergt. Door de herinrichting van dit gazon (de sanering van het tennisveld (200 m2) en
de kap en herinrichting van de groeiplaats van het groepje niet-inheemse, hier niet gewenste bomen (400
m2 Canadese populieren, ceder en Abiës, zie afbeeldingen 5.1) neemt het oppervlakte potentieel open
duin (= schraalgrasland) fors toe, in plaats van af. Door een beter beheer van het gazon (minder maaien,
wel afvoeren maaisel, eventueel bekalken) kunnen de potenties van het schraalgrasland beter benut
worden wat de natuurwaarden zal verhogen.
Bovendien heeft in de bosranden (duinbos) van hotel Duin en Kruidberg de afgelopen tientallen jaren een
explosie van gewone esdoorns plaatsgevonden (zie afbeelding 5.X). Het makkelijk verteerbare blad van
deze, in de binnenduinrand, minder gewenste boomsoort leidt tot verruiging van de groeiplaats
(brandnetelexplosie!) en het gazon, en hierdoor zijn de rijke stinzenflora en de inheemse mantelvegetatie
verdwenen. ABN AMRO wil de bosranden rondom de gazons weer in ere herstellen, de gewone esdoorns
verwijderen en daarmee verruiging van bosranden en gazons tot staan brengen. Door aanplant van
nieuwe (hier thuishorende) stinzenbollen en struiken kan het landgoed weer haar statige en fraaie aanblik
terugkrijgen.
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Figuur 5.3: Bosrand bij gazon: explosieve groei van minder gewenste gewone esdoorns, ten koste van schrale gazons,
stinzen en mantelvegetatie

5.6

Conclusie EHS

Een deel van de EHS ( een soortenarm licht verzuurd, matig voedselrijk gazon met het natuurbeheertype
‘open duin’, potentieel schraalgrasland), zal door de nieuwe aanbouw in oppervlakte afnemen. Door
herinrichting van dit gazon (sanering van een tennisbaan van 200 m2 en kap en herinrichting van de
standplaats van een cluster exotische boomsoorten: canadese populieren, ceder, Abiës van 400 m2) zal
het totale oppervlakte open duin, schraalgrasland echter fors toenemen. en door een veranderd beheer zal
ook de kwaliteit (lees: biodiversiteit) toenemen.
Door kap van gewone esdoorns en aanplant van stinzenbollen en struiken zal er geen verruiging van
bosgroeiplaats en gazons meer plaatsvinden en krijgt het landgoed haar statige en fraaie uiterlijk terug.
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6

FLORA- EN FAUNAWET

In dit hoofdstuk worden de gevolgen van de aanleg van de nieuwbouw kort getoetst aan de Flora- en
faunawet. De centrale vraag is of de aanleg van de nieuwbouw gevolgen heeft voor de, door de Flora- en
faunawet beschermde dier- en plantensoorten? En welke maatregelen genomen moeten worden om
eventuele schadelijke gevolgen te voorkomen?

6.1

De Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van in het wild levende planten en dieren in Nederland. De
wet gaat uit van het nee, tenzij- beginsel. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op
beschermde soorten in principe verboden zijn. Voor initiatiefnemers die activiteiten of plannen willen
uitvoeren, zijn vooral de ‘zorgplicht’ en de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet relevant.
De zorgplicht houdt in dat bij de uitvoering rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van
planten en dieren en dat schade zoveel mogelijk voorkomen moet worden. De zorgplicht geldt altijd voor
alle individuen van in Nederland voorkomende planten en dieren, ongeacht of de soort beschermd is en of
ontheffing of vrijstelling is verleend.
Voor de in de wet opgenomen beschermde soorten gelden de volgende verbodsbepalingen:
•
Art. 8:
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken,
te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei
andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen;
•
Art. 9:
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen;
•
Art. 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te
verontrusten;
•
Art. 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van
dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen,
weg te nemen of te verstoren;
•
Art. 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te
zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
In een aantal gevallen is het mogelijk vrijstelling of ontheffing te verkrijgen voor het overtreden van de
verbodsbepalingen uit artikel 8 tot en met 12. Dit is afhankelijk van het niveau van de bescherming van de
aanwezige beschermde soorten en van het type handeling. De beschermde soorten zijn te verdelen in een
aantal categorieën elk met een verschillend beschermingsniveau. In februari 2005 is de zogenaamde
Algemene Maatregel van Bestuur, de ‘AMvB, art. 75’ van de Flora- en faunawet in werking getreden.
Hierin is een opdeling gemaakt in verschillende groepen die een afzonderlijk beschermingsregime kennen.
In augustus 2009 is een herziening van de Flora- en faunawet vastgesteld, waardoor de
beschermingsregimes zijn gewijzigd. Deze worden hieronder beschreven. De soorten behorende tot de
tabellen zijn te vinden via www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni.
Tabel 1-soorten: Algemene soorten (Tabel 1 AMvB).
Voor overtreding door werkzaamheden van verbodsbepalingen betreffende (individuen van) algemeen
voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling van de verboden uit de artikelen 8 tot en met 12. Aan
deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld.
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Tabel 2-soorten: Overige soorten (Tabel 2 AMvB).
Voor plannen en projecten die een negatief effect hebben op soorten uit tabel 2 moet ontheffing worden
aangevraagd (tenzij een organisatie volgens een goedgekeurde gedragscode werkt). Voor de
ontheffingaanvraag moet een zogenaamde lichte toets doorlopen worden, waarin getoetst wordt of de
gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding komt.
Tabel 3-soorten: Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn/ bijlage 1 (Tabel 3 AMvB)
Voor bijlage 1-soorten uit Tabel 3 kan ontheffing worden aangevraagd op grond van alle belangen uit het
besluit Vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten. In de praktijk komen bij Bijlage 1-soorten
onderstaande vier belangen het meest voor bij een ontheffing voor een ruimtelijke ingreep:
●
bescherming van flora en fauna;
●
volksgezondheid of openbare veiligheid;
●
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten;
●
uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.
Voor bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn geldt dat voor een ruimtelijke ingreep alleen ontheffing kan
worden verleend op grond van een wettelijk belang uit de Habitatrichtlijn. Dat zijn:
●
bescherming van flora en fauna;
●
volksgezondheid of openbare veiligheid;
●
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten.
Voor de veelvoorkomende beschermde soorten, opgenomen in tabel 1, geldt een algemene vrijstelling, dat
wil zeggen dat er voor deze soorten geen ontheffing van de Flora- en faunawet hoeft te worden
aangevraagd. Voor soorten uit tabel 2 geldt eveneens een algemene vrijstelling, mits de geplande
werkzaamheden worden uitgevoerd conform bepaalde richtlijnen die zijn vastgelegd in een ministerieel
goedgekeurde gedragscode.
Is er sprake van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, in een gebied waar soorten uit tabel 3 voorkomen,
dan is altijd een ontheffing nodig, mits er natuurlijk sprake is van handelingen die strijdig zijn met de
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.
Vogels en vaste verblijfplaatsen
In augustus 2009 is de Flora- en faunawet op enkele aspecten aangepast. Vanwege de bepalingen in de
Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de nationale regelgeving, geldt er voor vogels een afwijkend
beschermingsregime. Er is geen vrijstelling of ontheffing mogelijk voor het verstoren van broedende
vogels, of verstoren of vernietigen van nesten, eieren of jongen. Mogelijke negatieve effecten op een
broedgeval moeten dus altijd worden voorkomen. Dit kan worden gerealiseerd door ‘buiten het
broedseizoen’ de werkzaamheden aan te vangen, of te voorkomen dat een vogel begint te broeden in een
plangebied. Voor het verstoren van vaste, jaarrond gebruikte broedplaatsen van vogels (roofvogelnesten,
spechtenholten e.d.) buiten het broedseizoen dient een ontheffing te worden aangevraagd. Hiervoor dient
een uitgebreide toets doorlopen te worden (zie tabel 3-soorten).
Mitigatie en compensatie
Vaak kunnen maatregelen worden genomen zodat effecten minder groot zijn, de zogenoemde mitigerende
maatregelen. Mitigatie neemt een belangrijke plaats in binnen de Flora- en faunwet; hiermee kan vaak
voorkómen worden dat een verbodsbepaling overtreden wordt. Het kan zelfs zo zijn dat door het nemen
van mitigerende maatregelen helemaal geen ontheffing meer nodig is. Lukt het toch niet om een schadelijk
effect volledig te mitigeren dan zal voor het resteffect een ontheffing moeten worden aangevraagd en
compensatie moeten worden uitgevoerd.
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6.2

Beschermde soorten
Voor de Flora- en faunawet is in 2007 een uitgebreide natuurtoets in het gebied gedaan (ARCADIS, Van
Woersem, 2007). De resultaten van deze toets zijn gebruikt als basis voor de afweging of een ontheffing
noodzakelijk zal zijn, aangevuld met mondelinge en schriftelijke informatie van de beheerder, de heer R.
Luntz van Duin en Kruidberg van Natuurmonumenten en eigen actualiserende inventarisaties op 29 juni
2011, 14 december 2011 en 20 februari 2012.
Op het terrein van Duin en Kruidberg komen de volgende beschermde soorten voor:
●
algemene grondgebonden zoogdiersoorten
●
algemene amfibieënsoorten
●
eekhoorn (geen nesten in plangebied) en damhert (locatie is geen voedselgebied)
●
jagende vleermuizen
●
winterverblijfplaats vleermuizen in oude kelder (op 135 meter van plangebied)
●
kolonieboom rosse vleermuizen in oude beuk (op meer dan 150 meter van plangebied)
●
wijngaardslakken
●
(hazelwormen. Deze laatste, recent in de duinen door mensen uitgezette, reptielensoort is
hier nog niet waargenomen, maar wordt binnen enkele jaren wel verwacht, aangezien dit
reptiel zich wonderbaarlijk goed in de duinbossen thuis voelt en zich daardoor snel uitbreidt).
Door de kortstondigheid en kleinschaligheid van de ingreep, die bovendien van geen van de
bovenstaande soorten het habitat zal beïnvloeden, is een effect op de soorten uit te sluiten. Wel zal er een
ecologisch werkprotocol opgesteld dienen te worden om overtreding van de zorgplicht te voorkomen.

6.3

Conclusie
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat schade aan beschermde soorten en daarmee overtredingen van de
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet te voorkomen zijn. Er is geen ontheffing benodigd.
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Geachte heer Ten Napel,
Op 23 februari 2012 heeft Dr. A. Aptroot namens DHV /ABN AMRO op de gazons van hotel Duin en
Kruidberg een vegetatiekartering uitgevoerd. De heer Aptroot is een autoriteit op het gebied van
vegetatiekarteringen in Nederland, expert op gebied van mossen en korstmossen, en uiterst ervaren als
inventarisator van vaatplanten.

Aanleiding en vraagstelling
De gazons bij Hotel Duin en Kruidberg zijn aangewezen als ‘droog schraalgrasland, kalkrijk’ binnen de
EHS en behoren tot, of grenzen aan het prioritaire habitattype ‘grijs duin, kalkrijk’.
De eigenaar, ABN AMRO, wil vanwege mogelijke plannen of activiteiten op deze gazons een indicatie van
de huidige ecologische kwaliteit. Men wil in het bijzonder weten of er plantensoorten voorkomen die
typisch zijn voor het prioritaire habitattype ‘grijs duin, kalkrijk’ of kensoorten van de daarvoor kwalificerende
vegetaties, en of dit habitattype aanwezig is, en zo ja met welke kwaliteit.

Methode
Vanwege een snelle eventuele vergunningverlening vòòr het komende vegetatieseizoen was een
inventarisatie nodig in een voor veel planten ongunstig jaargetijde. Mede daarom is het uitgevoerd door
een onderzoeker die ook de aanwezige lagere planten (de mossen en korstmossen, die het hele jaar door
aanwezig zijn) en eerste verschijningsvormen (zoals wortelrozetten) van vaatplanten kan inventariseren en
beoordelen.
Alle aangetroffen plantensoorten (vaatplanten, mossen en korstmossen) worden per grasland genoteerd,
met uitzondering van soorten die alleen langs de rand staan onder invloed van de beschaduwing, en
eigenlijk niet in het gazon thuishoren. Ook zijn de aangeplante bomen en struiken niet genoteerd; zij
maken geen deel uit van de graslandvegetatie.
Vindplaatsen van soorten die typisch, karakteristiek of kwalificerend zijn voor ‘droog schraalgrasland,
kalkrijk’ en het habitattype ‘grijs duin, kalkrijk’ worden ingemeten met GPS. Ook overige zeldzame of
beschermde soorten of soorten op de Rode Lijst worden gedocumenteerd.
Van relevante vind- (groei)plaatsen worden foto’s genomen.
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Onderzochte gebieden
Er zijn 4 gazons onderzocht, aangegeven op bijgaande kaart. Eén gazon (de voormalige moestuin) is wel
onderzocht, maar tijdens het veldbezoek bleek dat dit privé-terrein was. De gegevens staan evenwel
vermeld in dit verslag.

“Baan”

Gazon
“Rood”
“Zuid”

“Privé”

De naamgeving van de gazons is als volgt (zie kaart):
Rood =
roodomcircelde gazon;
Baan =
gazon met ijsbaan, het meest noordoostelijke;
Zuid =
het langwerpige gazon in het zuiden;
Privé =
het kleinste gazon in het zuidwesten, niet behorende tot het terrein van hotel Duin en
Kruidberg.
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Resultaten
De vegetatie van alle gazons was tamelijk dicht; het lange zuidelijke gazon (“zuid”) was nog het meest
open vanwege de beschaduwing van twee kanten. Naar schatting was 70-90% van de aanwezige soorten
in deze periode van het jaar te vinden. Er stonden zelfs diverse soorten te bloeien.
De aangetroffen soorten in de vier gazons staan vermeld in de tabel in de bijlage. Het betreft een 50tal
soorten. De meeste zijn vaatplanten, waaronder enkele die oorspronkelijk aangeplant zijn. Verder was er
veel mos in de gazons, maar van weinig soorten. Er werden geen korstmossen aangetroffen.
Er werden geen plantensoorten aangetroffen die typisch zijn voor het prioritaire habitattype ‘grijs duin,
kalkrijk’. Gezien de aanwezige planten is aanwezigheid van meer dan één van deze soorten in de zomer
onwaarschijnlijk.
Er werden geen kensoorten aangetroffen van vegetaties die kwalificerend zijn voor het prioritaire
habitattype ‘grijs duin, kalkrijk’. Gezien de aanwezige planten is aanwezigheid van meer dan één van deze
soorten in de zomer onwaarschijnlijk.
Er werden geen beschermde of zeldzame plantensoorten aangetroffen.
Er werden slechts twee Rode Lijst-soorten aangetroffen: de bosaardbei en het boompjesmos.

Bosaardbei in gazon rood
De bosaardbei werd met een enkel exemplaar aangetroffen aan de zuidwestrand van gazon ‘rood’.
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Boompjesmos op asfalt in gazon rood
Het boompjesmos staat massaal op een plek asfalt, de oude tennisbaan in het westen van gazon ‘rood’.
Beide soorten staan niet in de tabel, omdat de eerste een bosrandsoort is en een direct effect van de
beschaduwing van de oprukkende bosrand (zie methode) en de tweede op asfalt (tennisbaan) staat.
De vegetatie van alle onderzochte gazons kan gekarakteriseerd worden als vegetatie van neutraal tot iets
verzuurd voedselrijk tot iets verschraald grasland. De meeste soorten, zowel de grassen als madelief en
pinksterbloem, zijn karakteristiek voor tamelijk voedselrijke, maar bloemrijke gazons. Er zijn geen soorten
aangetroffen die een voorkeur voor kalkrijke situaties vertonen, maar wel een aantal die vooral in
verzuurde omstandigheden voorkomen, zoals rood zwenkgras, gewoon biggenkruid en veldzuring. De
vegetatie is het beste te karakteriseren als de Rompgemeenschap Gewoon struisgras-Biggenkruid.
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Gewoon biggenkruid en Smalle weegbree in “gazon privé”

Madeliefje in gazon rood
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Bespreking van de afzonderlijke gazons
Gazon ‘rood’ is een vrij homogeen, kort gemaaid grasland; er zit relatief weinig mos in.
Het is het enige gazon waar twee Rode Lijst-soorten werden aangetroffen (zie vorige paragraaf), maar
geen van beide echt in het open gazon.

Sneeuwklokjes en molshopen in “gazon rood”
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Gazon ‘baan’ is een vrij homogeen, kort gemaaid grasland, met vooral in het zuiden (tussen de bomen)
veel mos. Het was ten tijde van het onderzoek in het midden bedekt met een ijsbaan. De soortenlijst is
daardoor incompleter dan die van de andere gazons. Er komen geen bijzondere soorten voor, uitsluitend
soorten van neutraal tot iets verzuurd voedselrijk substraat en geen soorten van Grijs duin, ‘kalkrijk’.

Gazon “baan”

Gazon ‘zuid’ is grotendeels een vrij open, kort gemaaid, smal grasland. De open plekken komen door de
beschaduwing van twee kanten. In het zuidelijke deel is een heuvel waar de vegetatie wat opener is en
waarop en waarbij de meeste gewone reigersbek voorkomt. Het is niet 100% uit te sluiten dat op dit gazon
in de zomer een meer bijzondere plantensoort te vinden is, maar meer dan één van de voor dit habitattype
typische soorten of van kensoorten van de voor dit habitattype kwalificerende vegetatietypes is
onwaarschijnlijk.
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Gazon “zuid” met open vegetatie

Heuvel in gazon “zuid”
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Gazon ‘privé’, niet behorende bij het terrein van hotel Duin en Kruidberg, bestaat uit een afwisseling van
gemaaide en ongemaaide stukken grasland, waardoor er plaatselijk wat ruigtkruiden staan.
Door het overstaan van oude bloeistengels is de zaadzetting van deze soorten gewaarborgd, en het is
zonder meer gunstig voor insecten, waaronder dagvlinders. In dit gazon staan enkele soorten die
oorspronkelijk aangeplant zijn.

Gazon “privé”, met gemaaide en ongemaaide delen

Interpretatie, conclusie
Op basis van een gedegen veldonderzoek door een zeer ervaren en kundig inventarisator (ondanks
de voor planten ongunstige winterperiode) is komen vast te staan dat de gazons bij Hotel Duin en
Kruidberg niet behoren tot het prioritaire habitattype ‘grijs duin, kalkrijk’.
Gezien de aangetroffen vegetatie is aanwezigheid van meer dan één van de voor dit habitattype
typische soorten of van kensoorten van de voor dit habitattype kwalificerende vegetatietypes in de
zomer onwaarschijnlijk.
Er werden geen beschermde plantensoorten aangetroffen en slechts twee Rode Lijst-soorten
aangetroffen, allebei vrij algemene soorten, en geen van beide in het graslandmilieu.
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Soortenlijst
Per soort en per gazon is met een schatting de hoeveelheid in een 5-delige schaal aangegeven. Dit zijn
opnames volgens de methode van Tansley.
Schaal:
D = dominant
A = abundant
F = frequent
O = occasional (verspreid)
R = rare (zeldzaam)

rood
Akkerhoornbloem
Duizendblad
Engels raaigras
Fluitenkruid
Gestreepte witbol
Gewone braam
Gewone hoornbloem
Gewone reigersbek
Gewone veldbies
Gewone vogelmelk
Gewoon biggenkruid
Gewoon struisgras
Hazenpootje
Hondsdraf
Jacobskruiskruid
Kleine klaver
Kleine leeuwenklauw
Kleine veldkers
Knolboterbloem
Kraailook
Kropaar
Kruipende boterbloem
Kweek
Liggend vetmuur
Madelief
Paardenbloem
Pinksterbloem
Ridderzuring
Rood zwenkgras
Ruw beemdgras
Smalle weegbree
Sneeuwklokje
Speenkruid
Straatgras
Tijmereprijs
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Timotheegras
Veldbeemdgras
Veldereprijs
Veldzuring
Vogelmuur
Vroegeling
Zachte dravik
Zachte ooievaarsbek
Teunisbloem
Wilde narcis
Fijn laddermos
Gewoon dikkopmos
Haakmos
Kleismaragdsteeltje
Purpersteeltje
Zilvermos
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Geachte heer Ten Napel
De ABN AMRO, eigenaar van hotel Duin en Kruidberg bij Santpoort, heeft nieuwbouw gepland bij het hotel: een
aanbouw aan de zuidzijde van 260 m2 en nieuwbouw op reeds verhard oppervlak in het noorden van 325 m2.
Omdat het park en hotel Duin en Kruidberg in een waardevol natuur- en bosgebied liggen, is zorgvuldigheid met
deze natuur (en bomen) vereist.
De juridische en planologische toetsingskaders hiervoor zijn in de Quickscan nieuwbouw hotel Duin en Kruidberg
(DHV, maart 2012) uiteengezet. Deze Memo geeft de ecologische randvoorwaarden welke in acht moeten worden
genomen bij de planning en de bouw van de aan- en nieuwbouw.
ABN AMRO wil voor uitbreiding voor haar leasure een aanbouw aan de zuidzijde van de nieuwbouw van de vorige
eeuw realiseren, zie Figuur 1). Deze aanbouw komt gedeeltelijk op een bestaand soortenarm gazon.

Figuur 1: nieuwbouwplan leasure, inclusief tuinmuur.

DHV Groep is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika.
DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep. Kamer van Koophandel nr. 31034767.
Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

In de noordwesthoek van het terrein, op al bestaande verharding, wil ABN AMRO ook nieuwbouw plaatsen
(zie Figuur 2, rechts).

Figuur 2: Geplande nieuwbouw, inclusief oppervlaktes (260m2 en 325 m2).

Omdat de aanbouw (260 m2) en nieuwbouw (325 m2) deels op een gazon en naast een waardevol parkbos
plaatsvinden, dient de initiatiefnemer rekening te houden met de volgende, mogelijke negatieve effecten om de
omringende natuur:
1.
verstoring broedende vogels (tijdens broedseizoen);
2.
verstoring zoogdieren en amfibieën in hun leefgebied (eekhoorns, damherten, reeën, muizen, egels e.d)
3.
verdroging van groeiplaatsen van bladdragende heesters en bomen (grondwaterverlaging);
4.
vernietiging waardevolle plantensoorten (door bouwwerkzaamheden, opslag materialen, machines e.d.);
5.
droogvallen van de waterpartij (met daarin amfibieën, die zich voortplanten) en vissen, en jachtgebied
van veel vleermuizen (grondwaterstandverlaging -> blokkade aanvullen vanuit grondwater).
De volgende werkzaamheden staan in ieder geval gepland:
A.
kap van randbomen langs gebouwen (bestaande uit natuurlijke opslag van ongewenste gewone
esdoorns);
B.
tijdelijke ontwatering van de bouwplaats ten behoeve van de bouw (fundament – bronbemaling);
C.
verstoring door geluid, beweging, menselijke aanwezigheid èn (als in het donker wordt gewerkt) door
lichtuitstraling.
Om de effecten 1 t/m 5 ‘binnen de perken te houden’ door de uitvoer van de maatregelen A, B en C, dienen (ook al
in het kader van de Zorgplicht, artikel 2 van de Flora- en faunawet) de volgende schadebeperkende maatregelen in
acht te worden genomen:
•
de kap van de in de bosranden staande gewone esdoorns (en andere bomen en struiken) moet buiten
het broedseizoen plaatsvinden. In het park van Duin en Kruidberg start het broedseizoen rond eind
maart, als de eerste houtduiven hun nesten bouwen. Het broedseizoen eindigt ongeveer half
september, als de laatste broedsels van duiven uitvliegen. Als er wilde eenden in het park broeden,
kunnen deze echter al vanaf half februari nesten in dichte randbegroeiingen hebben!
•
beperken geluidsoverlast door machines, heien (wordt er geheid?), werken met materialen (staal, hout)
en geluid van mensen (stemmen, schreeuwen, radio’s). Opslag van materiaal liefst aan de oostzijde van
de gebouwen, werken vanaf de verharding, zo weinig mogelijk vanuit het bos, geen gebruik radio’s aan

Klant vertrouwelijk, geldig t/m december 2015

8 maart 2012
-2-

•

•

•

voorwaarden binden. Liefst de werkzaamheden waarbij de meeste geluidsoverlast ontstaat buiten het
voortplantingseizoen (maart – september) plannen, waardoor ook de vele wandelaars op het
naastgelegen terrein van Natuurmonumenten hier geen aanstoot aan nemen. Dit kan, door hiervoor een
protocolletje op te stellen en instructies aan het uitvoerend personeel te geven (tijdens de kickoffmeeting of een toolboxmeeting);
nalaten (of op zijn hoogst beperken) van lichtuitstraling in het bos. Vanwege de aanwezigheid van
zomerverblijfplaatsen, een winterverblijfplaats en jagende vleermuizen in het bos naast de
nieuwbouwplaatsen mag geen kunstmatig nachtelijk licht het bos in schijnen! Dit kan door niet in het
donker te werken, geen bouwlampen te plaatsen (ook niet bij de materiaalopslag!). Als er toch lampen
worden geplaatst, dan dienen deze zodanig geplaatst te worden dat ze niet in het bos, maar naar de
gebouwen schijnen, en door aangepaste lampen te gebruiken, met aangepaste armaturen en een
lichtspectrum dat geen vleermuizen verstoort (amberkleurig licht – rood-oranje licht).
voorkomen verdrogen van loofbomen en droogvallen van waterpartij, door te ontwateren (bronbemalen)
buiten het groeiseizoen (dus juist binnen de periode half oktober – half maart)! Grondwaterstromen
mogen niet onderbroken worden, dus retourbemaling ‘grondwaterstroomafwaarts’, en/of goed, diep
afschermen onderbreking grondwaterstromen met zeer diepe damwanden.
respecteer de Zorgplicht: handel zorgvuldig en redelijk: doe (binnen het redelijke) wat nodig is om
schade aan planten en dieren (beschermd en onbeschermd!) te voorkomen: controleer vòòr de kap of
er geen egels, damhert- of reekalfjes, amfibieën e.d. in het werkgebied rusten; controleer dagelijks het
waterniveau van de waterpartij, controleer of er lichtuitstraling in het bos plaatsvindt enz.

N.B.:
De kap van de ongewenste gewone esdoorns behoeft geen kapvergunning van de gemeente (buiten de bebouwde
kom) en kan tevens beschouwd worden als achterstallig onderhoud, waardoor evenmin een kapmelding voor de
Boswet plaats hoeft te vinden. Het is wel aan te raden de ambtenaar binnen de provincie Noord-Holland, die de
Boswet behandelt, hierover van te voren te raadplegen!
Advies: wees niet zuinig met het kappen van esdoorns naast de gebouwen! Beter NU veel esdoorns weg te zagen
(eventueel in overleg met Natuurmonumenten), zodat de eerstkomende decennia de gebouwen, inclusief de
nieuwbouw niet in de schaduw van hoog opgroeiende esdoorns komen te staan.
Ecologisch is het ook wenselijk om zo veel mogelijk esdoorns te kappen (en af te voeren), gezien hun verruigende
werking op bosbodems en gazons. Zorg er voor dat een zo ruim mogelijke strook om de gebouwen wordt
vrijgemaakt van esdoorns, liefst in overleg met de man van de Boswet in NH.
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